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Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada

G

minne uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci odby³y siê 11
listopada 2013r w Siedliszczu. Po mszy œw. odprawionej
w koœciele parafialnych o godz. 10.30 z udzia³em
pocztów sztandarowych z liceum, gimnazjum i stra¿aków, Wójt
Gminy Siedliszcze Hieronim Zonik oraz Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Siedliszcze Wies³aw Pra¿nowski z³o¿yli wieñce przy
pomniku upamiêtniaj¹cym pomordowanych mieszkañców
Siedliszcza 11 listopada 1939r. Wartê honorow¹ przy pomniku
wystawi³a m³odzie¿ naszego liceum.
Obchody Dnia Niepodleg³oœci uœwiadamiaj¹ nam, ¿e nie
mo¿emy zapominaæ o tych wa¿nych dla naszego Narodu
wydarzeniach aby móc zachowaæ w³asn¹ to¿samoœæ
i niepodleg³oœæ, o któr¹ walczy³y pokolenia Polaków.
W. Pra¿nowski

Dzieñ Niepodleg³oœci w Liceum

O

bchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Liceum ogólnokszta³c¹cym im. Romualda Traugutta w Siedliszczu
rozpoczê³y siê 8 listopada 2013r.
W sali gimnastycznej odby³a siê uroczysta akademia, na
któr¹ przybyli uczniowie, nauczyciele oraz Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Che³mskiego Pan Tomasz Szczepaniak. Po wprowadzeniu sztandaru Szko³y g³os zabra³ dyrektor szko³y Wies³aw
Pra¿nowski, który nawi¹za³ do obchodów œwiêta Niepodleg³oœci
oraz patrona liceum Romualda Traugutta. W swoim wyst¹pieniu
przedstawi³ historiê szko³y od 1948r. oraz nadanie imienia
Romualda Traugutta 10 lat temu, 18 paŸdziernika 2003r. By³o to
wielkie wydarzenie dla liceum oraz mieszkañców Siedliszcza.
Udzia³ w nim wziê³o wielu znamienitych goœci oraz kompania
reprezentacyjna 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im.
Romualda Traugutta z Lublina. Na kurhanie powstañców
styczniowych, znajduj¹cym siê za szko³¹ przy drodze do
Mogilnicy, ods³oniêto pomnik "Gloria victis".
Nastêpnie uczniowie klasy pierwszej z³o¿yli œlubowanie
na sztandar szko³y. W dalszej czêœci uroczystoœci delegacja
uczniów uda³a siê na kurhan powstañców styczniowych aby
z³o¿yæ wi¹zankê i zapaliæ znicze. Czêœæ artystyczna w wykonaniu
uczniów przygotowanych przez Pana Daniela Œliwiñskiego

zakoñczy³a czêœæ oficjaln¹. Na zakoñczenie wszyscy zebrali
siê przy ognisku na zewn¹trz szko³y.
W. Pra¿nowski
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,,Cudze chwalicie - swego nie znacie,,
- zabytki naszej gminy.

Czêœc II
Dwór w Chojnie Nowym

K

lasycystyczny dwór w Chojnie Nowym zosta³ wzniesiony
na pocz¹tku lat 70-tych XIX w. przez Romana
Dziewickiego.
Budynek dworu w stylu klasycystycznym z elementami
eklektycznymi, parterowy, murowany na rzucie prostok¹ta
z dwoma ryzolitami bocznymi. Pokryty czterospadowym pobitym
blach¹ dachem, zwrócony frontem w kierunku wschodnim.
Elewacja dworu asymetryczna z ciekaw¹ arkadow¹ murowan¹
pergol¹ wkomponowan¹ od frontu w bry³ê obiektu.
Jeszcze w pocz¹tku XIX w. obecne tereny Chojna
Nowego i Chojna Starego by³y w³asnoœci¹ szlachty zagrodowej,
która to ostatecznie zanik³a po upadku powstania styczniowego
i uw³aszczeniu ch³opów. Jeszcze w 1823 roku Antoni Leopold
Wêgleñski syn kasztelana che³mskiego Wojciecha Longina Józefa
Wêgleñskiego tworzy w Chojnie Nowym folwark wykupuj¹c
ziemiê od Józefa Podhorodeñskiego oraz w Chojnie Starym
w³asnoœæ drobnoszlacheck¹ od Jana Znamierowskiego, Ignacego
Podkowskiego i Teresy ze S³upskich Ka³uszyñskiej. Repertorium
dóbr ziemskich z lat 20-tych XIX w. podaje piêciu w³aœcicieli
dobra Chojno Nowe: 1-Adama Zborowskiego, 2-Mariannê
Radzymiñsk¹, 3-ma³¿onków Radzymiñskich, 4-Wincentego
I¿yckiego i 5-Kajetana Tokarskiego.
Stopniowa rozbudowa folwarku w Chojnie Nowym
i zwiêkszenie terytorium w³asnoœci ziemskiej powoduje dalszy
zanik drobnej w³asnoœci szlachty zagrodowej. Na planie dóbr
Chojno z 1856 roku widniej¹ jeszcze dwie zagrody szlacheckie:
I¿yckich i Karpiñskich wraz z budynkami, ogrodami, ³anami
i folwarkiem Chojno Nowe, Moczu³y i Lipówki, nale¿¹ce do
Wêgleñskich i wchodz¹ce w sk³ad klucz Siedliszcze Wielkie.

Rycina nr 1. Fragment planu dóbr Chojno z 1856 r.
sporz¹dzony przez Józefa Jokisza - rysownika (zbiory pryw. Boduszyñskich)

Po dawnych zagrodach szlacheckich jeszcze do koñca
XIX w. przetrwa³y nazwy ³anów; Znamieroszczyzna, Ka³uszyzna
czy I¿yczyzna. Po œmierci Antoniego Leopolda Wêgleñskiego
w 1829 roku dobra Siedliszcze wraz z Chojnem Nowym
dziedziczy jego syn Wojciech Dominik Wêgleñski wraz
z ma³¿onk¹ Emili¹ z Radwañskich. W roku 1856 sprzedaj¹ oni
Chojno Waleryanowi Piotrowskiemu w³aœcicielowi pobliskich
dóbr Chojeniec. Chojno pozostaje w rêkach Piotrowskich do roku
1870, kiedy to Adolf Piotrowski syn Waleryana sprzedaje maj¹tek
Romanowi Dziewickiemo, który to w miejscu dawnej zagrody
szlacheckiej Karpiñskich wznosi nowoczesn¹ jak na tamte czasy
rezydencjê otoczon¹ angielskim ogrodem i sadem.
Na planie dóbr Chojno z 1884 roku wyraŸnie widaæ
uk³ad przestrzenno-kompozycyjny zespo³u ogrodowo-dworskiego. Jest to dzia³ka prostok¹tna ,po³o¿ona na terenie p³askim
z centralnie usytuowanym dworem i osiowymi gazonami. Alejki
ogrodowe zwi¹zane s¹ wy³¹cznie z funkcj¹ komunikacyjn¹ wokó³
gazonów tworz¹c uk³ad zamkniêty tak w sensie kompozycji
zieleni jak i widokowej. Od pó³nocy do angielskiego ogrodu
przylega sad o 8 symetrycznych kwaterach oraz niewielka
sadzawka, która nie uleg³a wiêkszym zmianom w stosunku do
planów wczeœniejszych. Nieco dalej na pó³noc po³o¿one s¹
ogrody warzywne i pozosta³e budynki dworskie. Na wschód od
rezydencji widoczne s¹ budynki folwarczne tworz¹ce uk³ad
znacznie odbiegaj¹cy od uk³adu widocznego na planie z 1856 r.

Rycina nr 2. Fragment planu dóbr Chojno z 1884 r.
sporz¹dzony przez geometrê Feliksa Bieczyñskiego
(archiwum Biura Notarialnego S¹du Wojewódzkiego w Che³mie)
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W okresie od lat 80-tych XIX w. do 1939 roku uk³ad
przestrzenno-kompozycyjny zespo³u ogrodowo-dworskiego uleg³
bardzo niewielkim zmianom co potwierdza plan maj¹tku Chojno
z 1936 roku.

zamieszkiwali we dworze do reformy rolnej w 1944r.
Po krótkotrwa³ym u¿ytkowaniu przez ró¿ne instytucje
(np. Dom Dziecka) w latach 50-tych, dwór wraz z parkiem zosta³
przekazany na terenowy oddzia³ Szpitala Psychiatrycznego
w Abramowicach. Pomieszczenia we dworze zostaj¹ przystosowane do potrzeb szpitala, a park ogrodzony siatk¹.
W roku 1965 zostaje przeprowadzony generalny remont
wnêtrz oraz zostaje wymienione pokrycie dachu. Na skutek braku
fachowej opieki i konserwacji powstaj¹ doœæ znaczne straty
w drzewostanie parkowym. Do dzisiaj pozosta³o jedynie ok. 400
drzew. Przewa¿a tu lipa drobnolistna ok. 200 sztuk, klon
pospolity 50 szt., grab pospolity 45 szt., jesion wynios³y 30szt.,
orzech w³oski 25 szt. oraz inne takie jak: œwierk pospolity, klon
srebrzysty, modrzew europejski, topola czarna, topola bia³a, d¹b
szypu³kowy, rabinia akacjowa, brzoza brodawkowata, wi¹z
polny i kasztanowiec bia³y. Natomiast z krzewów wystêpuje:
Karagena syberyjska, œnieguliczka bia³a, bez czarny oraz bez lilak.
A. Zawiaczyñski

Rycina nr 3. Fragment planu maj¹tku Chojno z 1936 r.
sporz¹dzony przez mierniczego przysiêg³ego Józefa Wyszomirskiego
(archiwum Biura Notarialnego S¹du Wojewódzkiego w Che³mie)

Uleg³ znacznemu zmniejszeniu area³, znik³a czêœæ
dawnych budynków dworskich i powsta³a gorzelnia.
Po Romanie Dziewickim a nastêpnie
jego synu
Aleksandrze w 1909 roku maj¹tek Chojno zostaje sprzedany
Mieczys³awowi Boduszyñskiemu. Ostatnimi w³aœcicielami
Chojna po œmierci Mieczys³awa Boduszyñskiego ( w 1942 r.) by³y
jego dzieci: Jerzy, Maria, Mieczys³aw, Zofia i Antoni, którzy
Rysunek dworu (stan obecny) rys. A. Zawiaczyñski

Gmina - Powiat Wspólna Sprawa

M

in¹³ kolejny rok pracy Rady Powiatu Che³mskiego.
Podsumowanie tego co uda³o siê zrealizowaæ nale¿y do
mieszkañców, niemniej jednak warto przybli¿yæ
zakoñczone inwestycje na terenie naszej gminy. Najwiêksz¹,
mocno oczekiwan¹ przez mieszkañców jak i w³adze gminy by³a
budowa drogi powiatowej nr 1807L w miejscowoœciach Chojno
Nowe Pierwsze, Wojciechów i Chojno Nowe Drugie. Gêsta
zabudowa, nowe budownictwo zw³aszcza od drogi krajowej S12
spowodowa³o, ¿e dotychczas droga gruntowa zmieni³a siê
w piêkny ponad dwukilometrowy odcinek asfaltowy. Pamiêtam
jak w czerwcu 2012 roku wraz z wójtem gminy spotkaliœmy siê
z mieszkañcami w/w miejscowoœci, zaproponowaliœmy aby
mieszkañcy czêœciowo oddali dzia³ki gruntu z pasa drogowego
powiatowi a byæ mo¿e uda siê wybudowaæ drogê. Niewiele osób
wierzy³o, ¿e za 16 miesiêcy bêdzie nowa droga. Jednak
determinacja i wiara doprowadzi³a do tego , ¿e droga zosta³a
wybudowana i otrzyma³a dofinansowanie z Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. ”Schetynówek”.
Inwestycja , której koszt wyniós³ 2 764 760,00 z³ sfinansowano
z NPPDL 1 382 380,00 z³, wk³ad powiatu che³mskiego 640
690,00z³, wk³ad gminy 691 190,00z³, miasta Che³m 50 000,00z³
oraz Spó³dzielni Mleczarskiej Bieluch 500,00 z³. Uroczyste
otwarcie drogi odby³o siê 30 paŸdziernika br. Szczególne s³owa
podziêkowania kieruje do mieszkañców, so³tysów za pomoc
i wyrozumia³oœæ podczas prac budowlanych. Z ust w³aœciciela
przedsiêbiorstwa, które budowa³o drogê us³ysza³em, ¿e to
najspokojniejsza budowa jak¹ prowadzi³. Podziêkowania sk³adam
równie¿ na rêce Przewodnicz¹cego Rady Gminy Wies³awa
Pra¿nowskiego i Wójta Gminy Hieronima Zonika za wk³ad
finansowy, bez którego trudno by by³o spi¹æ bud¿et inwestycji.
W miejscowoœci Brzeziny przebudowano most, w ramach
prac wymieniono barierki, podbudowê, zrobiono nowe skarpy do
rzeki Mogielnica, dwie zatoki przystankowe wraz z chodnikiem
oraz wykonano 340 metrów nak³adki asfaltowej. Inwestycja
zosta³a sfinansowana ze œrodków finansowych powiatu, gminy
i Ministerstwa Infrastruktury.
By³ to pierwszy etap modernizacji, kilka dni temu odebra³em
projekt bud¿etu na rok 2014 w którym zapisano 350 000,00 z³ na
dokoñczenie przebudowy. Naszym celem bêdzie wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej w kierunku Siedliszcza.
Inwestycje drogowe to nie wszystko co powiat realizuje na
terenie gminy Siedliszcze. Od roku trwa scalenie gruntów
w miejscowoœciach Anusin i Stasin Dolny, w ramach którego
zosta³a uregulowana w³asnoœæ gruntów, wyodrêbniono nowe
drogi i dojazdy do pól. Obecnie trwaj¹ prace projektowe nad
zagospodarowaniem poscaleniowym. Wartoœæ kosztorysowa tego
zadania to 1 742 919,00 z³. Modernizacja ewidencji gruntów
i budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej dla obrêbów
Siedliszcze wieœ, Siedliszcze-Kolonia, Siedliszcze-Osada, gmina
Siedliszcze, powiat che³mski (w tym po³¹czenie w/w obrêbów
w jeden o nazwie Siedliszcze) to kolejny projekt realizowany

w naszej gminie. Modernizacja zosta³a podzielona na 4 etapy,
ostatni etap ma siê zakoñczyæ 5 grudnia 2014r. W ramach
modernizacji zostanie dokonana inwentaryzacja i przegl¹d
istniej¹cej osnowy i za³o¿enie nowych, opracowanie zewnêtrznej
granicy obrêbu Siedliszcze, odszukanie i naniesienie nowych
znaków granicznych wszystkich dzia³ek, opracowanie
numeryczne granic dzia³ek na podstawie dostêpnej dokumentacji.
Badanie tytu³ów prawnych nieruchomoœci: ksi¹g wieczystych
i innych dokumentów, bezpoœredni pomiar budynków
podlegaj¹cych za³o¿eniu ewidencji budynkowej, pomiar u¿ytków
B, Br, Bi, Ba, Bz, Bp, S, Lz, E .itp. Wydatki na prace geodezyjne
wynios¹ 410 000, 00 z³.
W ci¹gu kilkunastu miesiêcy wydano lub zostanie wydanych
ponad 5,5 mln z³otych tylko na terenie Gminy Siedliszcze
z bud¿etu powiatu. Cieszy fakt, ¿e powiat inwestuje u nas i nie
zamyka siê przed wspólnymi inwestycjami.
Tomasz Szczepaniak
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Che³mie

Nowy chodnik w Siedliszczu

W

grudniu br. zakoñczy³a siê budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej od drogi krajowej S12 do
osiedla. Inwestycja
wspó³finansowana wspólnie
z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
D³ugoœæ chodnika to 1341 metrów, a wartoœæ zadania

XXXI sesja Rady Gminy Siedliszcze

W

dniu 31 paŸdziernika 2013 r. odby³a siê XXXI sesja
szóstej kadencji RG Siedliszcze pod przewodnictwem
Przewodnicz¹cego Rady Pana Wies³awa Pra¿now-

skiego.
Podczas sesji radni uchwalili stawki podatków na rok 2014.
Cenê ¿yta do podatku rolnego obni¿ono z 69,28 z³ za 1 q do 47,00
z³ za 1 q, wiêc stawka podatku rolnego wynosi³a bêdzie:
- 117,50 z³ za 1 ha przeliczeniowy - dla rolników,
- 235,00 z³ za 1 ha fizyczny - dla pozosta³ych.
Podatek od nieruchomoœci uchwalono w nastêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³. gospodarczej – 0,70 z³/1 m2
powierzchni,
pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne – 2,00 z³/1
ha powierzchni,
pozosta³ych – 0,30 z³/1 m2 powierzchni;
2) od budynków:
mieszkalnych – 0,60 z³/1 m2 pow. u¿ytkowej,
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³. gospodarczej – 18,00 z³/1 m2
pow. u¿ytkowej, zajêtych na prowadzenie dzia³. gosp. w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – 9,00 z³/1 m2 pow.

opiewa na kwotê 265 528,88 z³. Gmina Siedliszcze pokrywa
z w³asnych œrodków 60 % kosztów, w tym projekt oraz
dokumentacjê techniczn¹. 40 % inwestycji pokryte zosta³o ze
œrodków ZDW Lublin. By³ to pierwszy etap tej inwestycji
W 2014 roku planujemy drugi etap inwestycji
tj. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z pod³¹czeniem nowych
49-ciu latarni, co poprawi komfort i bezpieczeñstwo pieszych.
T. Szczepaniak

u¿ytkowej,
zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych – 4,50 z³/1
m2 pow. u¿ytkowej,
pozosta³ych – 4,50 z³/1 m2 pow. u¿ytkowej,
letniskowych – 3,00 z³/1 m2 pow. u¿ytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartoœci.
Podatek leœny wynosi³ bêdzie 37,63 z³ za 1 ha lasu, wg ceny
drewna og³oszonej przez Prezesa GUS.
Stawki podatku od œrodków transportowych pozostan¹ nie
zmienione.
Radni podjêli równie¿ uchwa³y w sprawie:
- zmian w bud¿ecie gminy na 2013 r.,
- warunków i trybu sk³adania deklaracji o w3ysokoœci op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej,
- nabycia i zbycia nieruchomoœci komunalnych,
- przyst¹pienia Gminy do projektu „Program promocji gospodarczej Gminy Siedliszcze” w ramach œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podczas obrad sesji dyrektorzy szkó³ podstawowych z terenu
gminy Siedliszcze przedstawili informacjê o stanie realizacji
zadañ oœwiatowych za rok szkolny 2012/2013.
B. Iskierka

X- lecie zespo³u ludowego Siedliszczanie znad Wieprza

Z

espó³ ludowy „Siedliszczanie znad Wieprza” ju¿ blisko
10 lat pielêgnuje i chroni od zapomnienia muzykê
ludow¹, popularyzuje j¹ w naszej gminie, powiecie,
a nawet poza granicami, o czym œwiadcz¹ wyjazdy do
zaprzyjaŸnionej gminy Kusniszcze na Ukrainie. Przez te
wszystkie lata zespól ten dziêki licznym wystêpom
i nieprzerwanej dzia³alnoœci sta³ siê chyba najbardziej
rozpoznawalnym elementem dzia³alnoœci kulturalnej w naszej
gminie.
Wszystko zaczê³o siê zim¹ 2004 roku. Wówczas to zrodzi³
siê pomys³ by stworzyæ zespó³ ludowy gminy Siedliszcze. Od
samego pocz¹tku inicjatywa ta by³a wspierana przez wiele
osób, którym bliskie by³y tematy zwi¹zane z kultur¹ w naszej
miejscowoœci, a g³ównym pomys³odawc¹ by³ Pan Wójt Gminy
Siedliszcze. Na szczêœcie nie zabrak³o chêtnych do
zaanga¿owania siê i wst¹pienia do zespo³u. W 2004 roku do
pierwszego sk³adu zespo³u nale¿eli: Maria Szulc, W³adys³awa
Œmigielska, Lilianna Czmuda, Gra¿yna Jêdruszak, Anna
Matu³a, Zofia Jêdruszak, Gra¿yna Kurda, Jolanta Okoñ,
Stanis³aw Kruczyñski, Józef Sawicki, Mieczys³aw Wiciñski
i Jacek Poliszuk. Od samego pocz¹tku opiekunem muzycznym
jest Pani Jolanta Jêdruszak, która czuwa nad doborem
repertuaru, przygotowaniem wokalno-instrumentalnym
zespo³u. „Siedliszczanie znad Wieprza” zawsze dbali
o prawdziwie ludowy charakter swoich wystêpów, opieraj¹c
swój repertuar na piosenkach i przyœpiewkach ludowych

z regionu lubelskiego, przygotowanych na podstawie
publikacji Oskara Kolberga. „Siedliszczanie” od pocz¹tku
wystêpuj¹ w reprezentacyjnych dla ca³ego regionu lubelskiego
strojach krzczonowskich, które w 2012 zosta³y wymienione na
nowe, uszyte w profesjonalnej pracowni strojów ludowych.
Wszystkie te elementy - œpiew, muzyka na ¿ywo, oryginalne
stroje maj¹ na celu krzewienie folkloru i kultury ludowej.
Zespól formalnie funkcjonuje przy Gminnym Oœrodku
Kultury w Siedliszczu. To tutaj dokumentowana jest
dzia³alnoœæ, w Domu Kultury odbywaj¹ siê próby muzyczne,
prowadzona jest kronika zespo³u, bie¿¹ce informacje
prezentowane s¹ na stronie internetowej GOK-u:
www.gok.siedliszcze.pl, a tak¿e na facebooku.
Od pocz¹tku funkcjonowania zespo³u „Siedliszczanom
znad Wieprza” towarzyszy dzieciêcy zespó³ œpiewaczy
„K³osy”. Wielokrotnie razem wystêpowali na scenie, co zawsze
stanowi³o przepiêkny przyk³ad ³¹czenia pokoleñ. Premierowy
wystêp obu zespo³ów mia³ miejsce 3 maja 2004 roku podczas
siedliskich uroczystoœci 3- Majowych. Od tamtego czasu
„Siedliszczanie” ok. 180 razy wyst¹pili na ró¿nych scenach,
uœwietniali miejscowe uroczystoœci, brali udzia³ w ró¿nych
konkursach i przegl¹dach. Nie sposób wymieniæ wszystkich
wyjazdów zespo³u. Niew¹tpliwie do najciekawszych nale¿¹
coroczne wystêpy na Jarmarku w Holi, udzia³ w Impresjach
Muzycznych w Janowie Podlaskim, prezentacja zespo³u na
festiwalu w Józefowie na Roztoczu. Zespó³ koncertowa³ na
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Ukrainie, w Kazimierzu Dolnym, Be³¿cu, £opienniku Górnym,
£êcznej, Paw³owie i wielu innych miejscowoœciach.
„Siedliszczanie” brali udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu
Karpat w Trzcinicy. Kilkakrotnie wyje¿d¿ali do Rejowca na
Regionalne Przegl¹dy Piosenki i Przyœpiewki Ludowej, na
Chmielakowym Przegl¹dzie Ludowym wyœpiewali III nagrodê.
Do wiêkszych sukcesów zespo³u nale¿y zaliczyæ zdobycie IIIgo miejsca w Eliminacjach Wojewódzkich do XXXIX
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹, a tak¿e reprezentowanie
województwa lubelskiego na Ogólnopolskich Do¿ynkach
Prezydenckich w Spale (2010). „Siedliszczanie” otrzymali
wiele wyró¿nieñ, dyplomów i podziêkowañ od organizatorów,
w³odarzy miast i gmin, prezesów stowarzyszeñ, pos³ów
i senatorów. Ale na szczególn¹ uwagê zas³uguje dzia³alnoœæ
zespo³u, gdzie nie licz¹ siê nagrody i tytu³y, a dzia³ania s¹
skupione na innych, którzy czêsto potrzebuj¹ wsparcia. Zespó³
zawsze chêtnie bra³ udzia³ w akcjach i spotkaniach na rzecz
osób niepe³nosprawnych, czy ludzi starszych. „Siedliszczanie”
kilkakrotnie wspó³pracowali z Integracyjnym Stowarzyszeniem Osób Niepe³nosprawnych „Prometeusz”, uœwietniali
swoimi wystêpami spotkania integracyjne DPS w Chojnie
Nowym, a tak¿e miejscowe spotkania seniorów. W ci¹gu
dziesiêciolecia istnienia zespo³u jego cz³onkowie dziêki
licznym próbom i wystêpom wzbogacili siê o nowe
doœwiadczenia muzyczne, nawi¹zali liczne znajomoœci
i przyjaŸnie, np. z zespo³em £opieñczacy z £opiennika
Górnego, z zespo³em Podzamcze z Me³gwi, czy z kapel¹ Sami
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Swoi z Rejowca.
Siedliszczanie znad Wieprza dbaj¹ o urozmaicanie
swojego repertuaru. Nieobca jest im znajomoœæ kolêd
i pastora³ek z naszego regionu, o czym œwiadczy zdobycie I-go
miejsca w III Miêdzygminnym Festiwalu Kolêd i Pastora³ek
(Dubienka 2012), czy coroczne kwalifikowanie siê do
Ogólnopolskiego Przegl¹du Zespo³ów i Grup Kolêdniczych
w Lublinie. Na potrzeby wystêpów na Jarmarku w Holi, który
³¹czony jest z odpustem ku czci œw. Antoniego zespó³
wykonuje ukraiñskie pieœni ludowe.
Dorobek zespo³u zosta³ udokumentowany na p³ycie
wydanej zim¹ 2005 roku. Podsumowaniem ca³ej
dziesiêcioletniej dzia³alnoœci bêdzie kolejny kr¹¿ek muzyczny, który uka¿e siê na prze³omie roku. Jest to praca obecnego
sk³adu zespo³u, w sk³ad którego wchodz¹ œpiewaczki:
W³adys³awa Œmigielska, Lilianna Czmuda, Stanis³awa Duda,
Janina Golan, Gra¿yna Jêdruszak, Anna Matu³a, Maria Szulc,
oraz instrumentaliœci: Daniel Macioszek, Zenon Macioszek,
Roman Œliwiñski. W ostatnim czasie do zespo³u do³¹czyli
m³odzi instrumentaliœci Weronika Jêdruszak (skrzypce), która
niezmiennie od lat œpiewa w „K³osach” oraz Dawid Macioszek
(akordeon), którego tata oraz dziadek nale¿¹ do zespo³u
„Siedliszczanie znad Wieprza”.
Wkrótce zespó³ bêdzie œwiêtowa³ swoje X-lecie. Z tej
okazji ju¿ teraz ¿yczymy sukcesów, satysfakcji oraz kolejnych
piêknych jubileuszy.
Dorota Orysz, Jolanta Jêdruszak
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Nowoœci Wydawnicze w Bibliotece

W

listopadzie 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wac³awa Iwaniuka w Siedliszczu zrealizowa³a
zadanie w programie Biblioteki Narodowej „Zakup
nowoœci wydawniczych do biblioteki”.
Tegoroczna dotacja wynios³a 3 438,00 z³. Kwota ta by³a czwart¹
co do wielkoœci w powiecie che³mskim, po ChBP Che³m, GBP
Okszów i GBP Dorohusk.
W ramach dotacji zosta³y zakupione 153 ksi¹¿ki, w tym 52
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tytu³y to literatura dla dzieci i m³odzie¿y. Zakupiony ksiêgozbiór to
przede wszystkim nowa beletrystyka dla doros³ych, atrakcyjne
ksi¹¿eczki dla dzieci, potrzebne lektury dla uczniów, zw³aszcza te
z nowej podstawy programowej Wœród tytu³ów z bie¿¹cych list
bestsellerów w naszej bibliotece znalaz³y siê m.in.. takie pozycje
jak „Inferno” Dana Browna, „Azyl” Izabeli Sowy czy „P³omienie
œmierci” Alex Kavy.
D. Orysz

Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia w Domu Kultury w Siedliszczu

D

nia 26 listopada 2013r Dom Kultury w Siedliszczu goœci
55 osobow¹ grupê dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego
w Siedliszczu.
Wspólnie œwiêtowaliœmy obchodzony 25 listopada
ka¿dego roku „Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia”. Choæ trudno
w to uwierzyæ, pierwszy miœ maskotka powsta³ 111 lat temu
i mimo coraz nowoczeœniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych
gad¿etów dla dzieci, do dziœ pozostaje jedn¹ z najpopularniejszych dzieciêcych zabawek na œwiecie. Nie mogliœmy wiêc
pomin¹æ tego œwiêta.
Miêkki, puchaty i taki z ³atk¹, najmilsza zabawka, najlepszy
przyjaciel dzieci i niezast¹piona przytulanka przy zasypianiu.
Zabawê rozpoczêliœmy od krótkiej pogadanki o misiach.
Dzieci chêtnie zabiera³y g³os w dyskusji, dzieli³y siê swoimi
wra¿eniami, przemyœleniami i wiedz¹ na temat misiów.
Pogadankê zakoñczy³a projekcja bajki z dawnych lat pt.: „Miœ
Uszatek” . Jest to jeden z najbardziej kultowych, najbardziej
znanych seriali animowanych dla dzieci , który doskonale
wype³nia³ lukê, jak¹ by³ brak filmów dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Dzieciom ³atwo by³o identyfikowaæ siê
z Uszatkiem - z jednej strony przypomina³ on dostêpn¹ wszystkim
pluszow¹ zabawkê, z drugiej - by³ "powa¿nym" partnerem, koleg¹
z przedszkola. By³ przy tym bohaterem na wskroœ wspó³czesnym nie tylko w zachowaniu siê czy w jêzyku, ale i w ubiorze, o co dba³
zawsze projektant Zbigniew Rychlicki.

Dziœ nie spotykamy ju¿ bajki o „Misiu Uszatku” w kana³ach
telewizyjnych, dlatego tak wa¿ne by³o przypomnienie dzieciom
tej postaci tego dnia.
Po obejrzeniu bajeczek z radosnym, m¹drym misiem
Uszatkiem zabraliœmy siê do czêœci artystycznej naszego
spotkania. Dzieci przy pomocy pani instruktor Anny Kowalczuk
i swoich pañ nauczycielek wykona³y najpierw przepiêkne laurki
misiowe, które zabra³y ze sob¹ do domów a potem zabraliœmy siê
wszyscy do tworzenia piêknych figurek misiów z kolorowej masy
solnej. To by³ bardzo weso³y i udany dzieñ. Historia o misiach
o¿y³a i na chwilê zagoœci³a w naszym Domu Kultury. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku znów spotkamy siê, by œwiêtowaæ
wspólnie „Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia”.

Œlubowanie klas I Szko³y Podstawowej

Œlubowanie pierwszaków przebiega³o w pe³nej przejêcia
atmosferze. Najpierw uczniowie wys³uchali ¿yczeñ i kilku rad od
drugoklasistów. Nastêpnie pierwszoklasiœci zaprezentowali
program artystyczny pod has³em ”Jestem uczniem” udowodnili, ¿e
s¹ gotowi do z³o¿enia uroczystego Œlubowania na Sztandar szko³y.
Pani dyrektor Aneta Dudek podsumowa³a wystêp pierwszoklasistów, oceni³a go na ocenê, bardzo dobr¹ i wyrazi³a zgodê na
przyst¹pienie do œlubowania.
W podnios³ej atmosferze, przed Sztandarem Szko³y,
pierwszacy œlubowali byæ dobrymi Polakami, pilnie siê uczyæ,
dbaæ o dobre imiê szko³y i swojej klasy, swym zachowaniem
i nauk¹ sprawiaæ radoœæ rodzicom i nauczycielom.

29 paŸdziernika 2013 roku, to pamiêtna data dla
Pierwszoklasistów. W tym dniu w Zespole Szkó³ w Siedliszczu
odby³o sie uroczyste œlubowanie klas I. Punktualnie o godz. 1030
prowadz¹ca powita³a przyby³ych goœci ks. Dr Jacka Brogowskeigo,
Wójta Urzêdu Gminy w Siedliszczu – pana Hieronima Zonika ,
Sekretarza Urzêdu Gminy pana Tomasza Szczepaniaka, pani¹
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Bernardê Pra¿nowsk¹, wicedyrektor pani¹
Anetê Dudek, wicedyrektor pani¹ Ma³gorzatê Lekan Poliszuk,
przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców – pani¹ Dorotê Orysz,
nauczycieli, rodziców i uczniów.

A. Kowalczuk
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Po z³o¿eniu œlubowania, pani
dyrektor Aneta Dudek dokona³a
symbolicznego pasowania dotykaj¹c wielkim o³ówkiem, ramion
swoich podopiecznych. I w ten
sposób wszyscy uczniowie pierwszej klasy zostali przyjêci do braci
uczniowskiej.
Ukoronowaniem aktu pasowania by³o wrêczenie pami¹tkowych dyplomów od przewodnicz¹cej Rady Rodziców Doroty
Orysz oraz prezentów ufundowanych przez Wójta Gminy Siedliszcze, który osobiœcie gratulowa³
Pierwszakom i ¿yczy³ sukcesów w
ich dalszej szkolnej karierze. Równie¿ uczniowie z klas drugich
z³o¿yli swoim m³odszym kolegom ¿yczenia i wrêczyli upominki.
Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy udali siê na s³odki
poczêstunek, przygotowywany przez rodziców pierwszoklasistów.

Powstania narodowe – co o nich s¹dzimy?

N

asza ziemia ojczysta przesi¹kniêta jest krwi¹ tych, dla
których has³o „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie by³o tylko
czcz¹ gadanin¹. Polacy nigdy nie godzili siê na to, aby
ktoœ inny mówi³ im, jak maj¹ ¿yæ, w co wierzyæ, jakim jêzykiem siê
pos³ugiwaæ. Dlatego te¿ wybucha³y liczne zrywy niepodleg³oœciowe, powstania narodowe. Ka¿dy z nas bêd¹c dzieckiem, s³ysza³
o naszych przodkach - bohaterach, którzy byli w stanie oddaæ
¿ycie za ojczyznê. Z drugiej strony wiemy te¿, ¿e sama odwaga nie
wystarczy³a, wiêkszoœæ powstañ przegraliœmy, a represje na³o¿one
na nasz naród by³y bardzo surowe. Normalnym jest, ¿e zdania na
temat powstañ narodowych s¹ podzielone.
Wœród naszych zrywów niepodleg³oœciowych mo¿emy
wyró¿niæ trzy, na temat których jest najwiêcej kontrowersji:
styczniowe, listopadowe oraz warszawskie. Powstanie styczniowe jest jednym z tych, o których Polacy wypowiadaj¹ siê doœæ
niepochlebnie. Zarzucamy naszym przodkom, ¿e nie
przygotowali dostatecznej iloœci broni, nie wypracowali odpowiedniej strategii walki, itp. Wielu te¿ uwa¿a, i¿ powstanie
styczniowe by³o w ogóle niepotrzebne. Oto kilka wypowiedzi
internautów z portalu fronda.pl w takim w³aœnie krytycznym tonie:
„Je¿eli koniecznoœæ powstania jest spraw¹ tak doskonale
oczywist¹ (...) to w takim razie kim byli: Tarnowski, Bobrzyñski,
Szujski, Smolka, Kalinka, ¿e o Dmowskim nie wspomnê.
Zwyk³ymi idiotami, czy te¿ agentami Austrii i Rosji.”, „Gdyby nie
dzia³ania Czerwonych, by rozhuœtaæ emocjonalnie Królestwo
Polskie to do powstania by nie dosz³o! Powstanie nie by³o
wynikiem koniecznoœci, ale planu Czerwonych, by je zrobiæ!”,
”To powstanie gruntownie zmieni³o sytuacjê ogromnej czêœci
Polaków. Œmieræ lub kalectwo, utrata maj¹tków, które od wielu
pokoleñ by³y podstaw¹ bytu rodu, zsy³ki, osiedlanie siê w innych
zaborach czy emigracja”.
Znacznie mniej jest takich wypowiedzi: „Nie wiemy i nigdy
siê nie dowiemy jaka by³aby cena braku powstania i braku stanu
wojennego. Historii nie da siê zawróciæ, to podstawowy problem
przy ocenianiu ludzi i wydarzeñ w dziejach”, „Anonimowi
krytycy powstania z forów internetowych, stroj¹c siê w piórka
"realpolityków", pope³niaj¹ b³¹d patrzenia JEDNOSTRONNEGO:
widz¹ koszty powstania (owszem, niema³e) ale nie chc¹ (nie
umiej¹?) dostrzec kosztów BRAKU powstania”.
Kolejnym powstaniem dosyæ znanym wœród Polaków jest
powstanie listopadowe. Jeœli chodzi o ten zryw niepodleg³oœciowy, wielu ma podobne zdanie do tych zwi¹zanych
z powstaniem styczniowym. Wed³ug nich mia³oby ono sens,
gdyby zosta³ wybrany dynamiczny dyktator, który doprowadzi³by
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Rodzicom gratulujemy wspania³ych pociech i dziêkujemy za
zaanga¿owanie i pomoc w przygotowaniu tej wa¿nej dla ich
dzieci uroczystoœci.
A. Zduñczuk - Pêkala

to po-wstanie do wygranej. Tak przedstawiaj¹ siê wypowiedzi
internautów dotycz¹ce powstania listopadowego:
„Mia³oby szanse z genera³em Pr¹dzyñskim jako szefem
sztabu i jakimœ energicznym i d¹¿¹cym do zwyciêstwa naczelnym
wodzem który by koncepcje Pr¹dzyñskiego wprowadza³ w ¿ycie”,
”Lizusy, zdrajcy, kunktatorzy zmarnowali wszystko, doprowadzili
do klêski chocia¿ wcale taka oczywista nie by³a, choæby niepotrzebne poddanie Warszawy w 1831 r. Jak rozwinê³oby siê
Królestwo Polskie gdyby nie powstanie mo¿emy gdybaæ. Jedno
pewne, ka¿dy rok istnienia tego "tworu" to by³ wielki sukces,
a owoce istnienia nie do przecenienia.”
Oczywiœcie nie brakuje te¿ negatywnych wypowiedzi, np.:
„wybuch³o niepotrzebnie, albo raczej daliœmy siê wci¹gn¹æ do
niego, wmanewrowaæ - nie by³o to w naszym interesie” - „Polacy
tracili w powstaniach najbardziej wartoœciowy element narodu,
¿e o maj¹tku, dobrach kultury i innych nie wspomnê. Zdecydowanie nie by³o warto.”
Z pewnoœci¹ najbardziej znanym wœród Polaków zrywem
niepodleg³oœciowym jest powstanie warszawskie. M³odzi ludzie
walcz¹cy w tym powstaniu zostali okrzykniêci przez wielu
bohaterami narodowymi, ich odwaga i niez³omnoœæ, d¹¿enie do
celu zosta³y docenione. W koñcu któ¿ z nas nie zna opowieœci
naszych dziadków, o heroicznoœci ch³opców, którzy postanowili
zaryzykowaæ swoje ¿ycie w imiê wolnoœci narodu. S¹ jednak
i tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e wybuch powstania warszawskiego by³
bardzo nierozwa¿nym krokiem w procesie odzyskiwania
wolnoœci Polaków. Brak dostatecznej iloœci broni, zbyt niska
liczebnoœæ naszych powstañców oraz niedostatecznie
opracowana taktyka walki - to wszystko spowodowa³o niezbyt
pochlebne opinie dotycz¹ce tego zrywu. Na szczêœcie niewiele
jest takich osób.
W historii naszego kraju by³o jeszcze wiele powstañ
narodowych, jednak Polacy niewiele o nich wiedz¹. Co
zaskakuj¹ce, sporo dyskusji toczymy wokó³ tych, które
przegraliœmy, a wielu z nas nawet nie s³ysza³o o powstaniu
wielkopolskim - jednym z niewielu, które przynios³o nam
zwyciêstwo. Jak siê przekonaliœmy, czêœæ Polaków nie potrafi
doceniæ starañ naszych przodków o to, aby nam siê ¿y³o lepiej.
Faktycznie, zdarza³o siê, ¿e powstañcy swoimi dzia³aniami
powodowali wiêcej szkód ni¿ po¿ytku, jednak uwa¿am, ¿e mimo
to powinniœmy byæ wobec nich pe³ni podziwu, gdy¿ znalaz³y siê
osoby, które nie czeka³y z za³o¿onymi rêkoma, nie karmi³y siê
z³udn¹ nadziej¹, ¿e byæ mo¿e kiedyœ bêdzie lepiej, tylko dzia³a³y,
w myœl zasady „kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje”. Cieszy jednak
fakt, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ naszych rodaków zrywy
niepodleg³oœciowe traktuje jako akty heroizmu ówczesnych ludzi,
a nie ich wymys³ i przejaw g³upoty.
A. Wilk, L.O. w Siedliszczu
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Gminne Œwiêto Edukacji Narodowej
14 paŸdziernika 1773r. Sejm Rzeczypospolitej, na wniosek
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego powo³a³ Komisjê
Edukacji Narodowej. By³a to pierwsza w Polsce jak i ca³ej Europie
w³adza oœwiatowa o charakterze wspó³czesnego ministerstwa
oœwiaty publicznej.
Dzieñ 14 paŸdziernika od 1982 r. uznawany jest jako œwiêto
edukacji narodowej, powszechnie nazywany „Dniem
nauczyciela”.
Z tej okazji 11 paŸdziernika 2013r. w Sali gimnastycznej
Liceum Ogólno-kszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu odby³y siê gminne uroczystoœci zwi¹zane z Dniem Nauczyciela.
Dyrektor Liceum Wies³aw Pra¿nowski przywita³ zaproszonych goœci:
Ks. dr Jacka Brogowskiego – proboszcza parafii
Siedliszcze
Pana Paw³a Ciechana – Starostê Che³mskiego
Pana Hieronima Zonika – Wójta Gminy
Siedliszcze
Pana Józefa Lekana – radnego Powiatu
Che³mskiego
Pana Grzegorza Jêdruszaka – Wicewójta Gminy
Siedliszcze
Pani¹ Bernardê Pra¿nowsk¹ – dyrektora
Zespó³u Szkó³ im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu
Pani¹ Martê Chomack¹ – dyrektora Szko³y
Podstawowej w Bezku
Pani¹ Ma³gorzatê Lekan-Poliszuk – Zastêpcê

Historia – nasz¹ nauczycielk¹ ¿ycia

L

istopad to miesi¹c, w którym œwiêtujemy Dzieñ Niepodleg³oœci, ale te¿ wspominamy powstanie listopadowe.
To zmusza wielu z nas do rozwa¿añ na temat historii naszego kraju. To równie¿ idealny moment, by poszerzyæ swoj¹ wiedzê.
Z racji tego, ¿e 11 listopada przypada nam œwiêto narodowe to
w telewizji du¿o jest programów i filmów dokumentalnych na
temat historii.
Warto wiêc zadaæ pytanie, czym jest historia? Dla ka¿dego z
nas na pewno jest czymœ innym. Wiêkszoœæ z nas stwierdzi³oby, ¿e
historia to po prostu przedmiot w szkole. To jednak nie wystarczy.
W skrócie mówi siê, ¿e historia jest nauk¹ o przesz³oœci. Jest to
bardzo wa¿na nauka. Powinniœmy znaæ historiê swojego narodu.
Bez tego nie moglibyœmy nazwaæ siê Polakami, ani patriotami. Nie
da siê kochaæ swojej ojczyzny, jeœli nie wie siê nic o tym, co
przesz³a. Jeœli nie znamy historii kraju, to nie wiemy, co jest dobre
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dyrektora Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu
Pani¹ Anetê Dudek – Zastêpcê dyrektora Zespo³u Szkó³
w Siedliszczu
W sposób szczególny zostali powitani nauczyciele,
wychowawcy oraz nauczyciele-emeryci z liceum, gimnazjum i
szkó³ podstawowych z gminy Siedliszcze. Nastêpnie m³odzie¿
liceum pod kierunkiem nauczyciela jêzyka polskiego Pana
Daniela Œliwiñskiego wykona³a czêœæ artystyczn¹.
Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili:
Wójt Gminy Siedliszcze Pan Hieronim Zonik, który wrêczy³
nagrody Wójta nauczycielom: Pani Bernardzie Pra¿nowskiej, Pani
Ma³gorzacie Lekan-Poliszuk, Pani Marcie Chomackiej, Pani
Joannie ¯o³nacz, Pani Ewie Adach, Pani Ma³gorzacie Wojtkiewicz, Panu Krzysztofowi Dyszewskiemu, Panu Damianowi
Osobie
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu
wrêczy³a 17 nagród swoim nauczycielom,
dyrektor Szko³y Podstawowej w Bezku – 7
nagród a dyrektor Liceum 8 nagród.
Na zakoñczenie Starosta Che³mski poinformowa³, ¿e nagrodê Starosty otrzyma³
dyrektor Liceum Wies³aw Pra¿nowski, która to
zostanie wrêczona 16 paŸdziernika na uroczystoœci wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ¯ó³tañcach oraz wrêczy³
puchar pe³en s³odyczy na rêce dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Siedliszczu. Spotkanie kontynuowano przy kawie i ciastkach wspominaj¹c
dawne i wspó³czesne czasy zwi¹zane z nauczaniem i wychowaniem dzieci i m³odzie¿y
w Gminie Siedliszcze.
W. Pra¿nowski

dla naszego pañstwa, a co mo¿e mu zaszkodziæ.
Historia jest te¿ bardzo wa¿na dla nas samych, nie tyko
w kontekœcie naszych relacji wobec kraju, w którym ¿yjemy. Nie
znaj¹c dziejów ludzkoœci, ciê¿ko by by³o odnaleŸæ nam siê
w œwiecie. Nie wiedzielibyœmy czy droga, któr¹ chcemy iœæ jest
dobra. Nie moglibyœmy porównaæ jakiejœ sytuacji do innej sprzed
lat, np. w polityce.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e historia to nasze ¿ycie codzienne.
Przecie¿ to my, ludzie j¹ tworzymy. Ka¿dy z nas ma w ni¹ swój
wk³ad. Jedni wiêkszy, bo dokonuj¹ rzeczy, które wp³ywaj¹ na
wydarzenia, a wiêc okreœlaj¹ bieg historii. Drudzy mniejszy, ale to
nie znaczy, ¿e ich wk³ad jest mniej znacz¹cy. Przecie¿ nasze
w³asne ¿ycie to taka odrêbna historia. Posiadamy, wiêc w³asne
wydarzenia, które mo¿emy umieœciæ na osi czasu, która jest
równoczeœnie naszym w³asnym ¿yciem. Czy ta historia bêdzie
barwna, to zale¿y od nas samych.
Id¹c dalej tym tropem, nale¿y stwierdziæ, ¿e jesteœmy
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kreatorami historii. Nasuwa siê wobec tego myœl, ¿e powinniœmy
tworzyæ j¹ rozs¹dnie. Tak, aby potem ci, którzy bêd¹ ¿yæ po nas nie
powiedzieli, ¿e my nie zrobiliœmy nic dobrego. Musimy uwa¿aæ i
nie pope³niaæ b³êdów naszych przodków. Prawd¹ wiêc jest, ¿e
historia uczy nas ¿ycia. Jest zarówno nasz¹ kreacj¹, której
dokonujemy w obrêbie dziejów, jak i kreatork¹ naszej
osobowoœci. Cz³owiek nie rozwin¹³by siê tak bardzo jako gatunek,
gdyby nie móg³ nauczyæ siê postrzegania historii jako g³ównego
Ÿród³a wiedzy o w³asnych b³êdach i ich konsekwencjach. Nie
by³oby te¿ innych nauk. Podstawy ich by³by odkrywane na nowo,
a one nie mog³yby siê rozwin¹æ.
Chocia¿ czasami nie chce siê nam w domu nauczyæ na
sprawdzian, czy poczytaæ w podrêczniku historii wybranego
tematu, to mu-simy zdawaæ sobie sprawê, ¿e przedmiot ten jest

Henrykalia

naprawdê wa¿-ny. By³, jest i bêdzie. Ka¿dy dzieñ, który siê koñczy
jest kolejnym rozdzia³em w dziejach ludzkoœci.
Czasami bêd¹c w jakimœ miejscu, czy nawet wracaj¹c ze
szko³y zastanawiam siê, ile osób przesz³o t¹ sam¹ drog¹ co ja, ile
osób by³o w tym samym miejscu co ja, patrzy³o na to samo niebo
i otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ. Rzeczywistoœæ, która siê wci¹¿
zmienia, choæ tego mo¿e nie chcemy.
Jesteœmy skazani na to, by kiedyœ staæ siê tym, co przeminê³o.
To od nas zale¿y czy bêdzie to barwna opowieœæ o naszych
czasach, czy mo¿e to coœ, co bêd¹ wypominaæ nam nasi
potomkowie. ¯yjmy, wiêc na przys³owiowe 100% i ulepszajmy
ten œwiat, by zostawiæ go w jak najlepszym stanie dla tych, którzy
bêd¹ tu po nas. To my tworzymy historiê, to od nas wszystko
zale¿y.
Anna Kostrzewska, L.O. w Siedliszczu

„Szczêœcie jest zawsze tam,
gdzie cz³owiek je widzi.”
Henryk Sienkiewicz

U

czniowie, nauczyciele i goœcie wspólnie œwiêtowali
Dzieñ Patrona w naszej szkole. Jesteœmy niezmiernie
dumni z tego imienia, gdy¿ wœród jasno œwiec¹cych
gwiazd polskiej literatury, jest to gwiazda pierwszej wielkoœci.
Uczniowie sympatycznie nazywaj¹ nasze œwiêto „Henryczkami”.
We wtorek – 19. listopada 2013 roku – sala sportowa wype³ni³a siê
po brzegi.
Tradycyjnie, w programie: powitanie zgromadzonych,
okolicznoœciowe przemówienia oraz przyjêcie uczniów klas
pierwszych w poczet gimnazjalistów – œlubowanie klas
pierwszych.
Podczas uroczystoœci odby³a siê parada
postaci w wykonaniu najm³odszych uczniów
szko³y. Przepiêknie przebrani, dumnie
prezentowali ulubione postacie, które wysz³y
spod pióra Patrona.
Og³oszono wyniki konkursu na naj³adniej przeczytany fragment utworu Henryka
Sienkiewicza, który odby³ siê 15 listopada
2013 roku. Do udzia³u w nim zg³osili siê
przedstawiciele klas: IV - VI, ze szko³y podstawowej i uczniowie gimnazjum z klas: I - III.
Wyró¿nienia i nagrody powêdrowa³y do:
klasa VB – Paulina Pra¿nowska, Martyna Patra,
Weronika Jêdruszak, Maja Pêkala, Paulina
Mazurek;
klasa IVB – Julia £ukaszuk, Justyna Madejek,
Kinga Borowiec, Aleksandra Rusin.
W gimnazjum:
klasa IIIC – Natalia Kulisz, Natalia Rutkowska,
Magdalena Krzyœ, Jakub Walczyk,

klasa IIIB – Anna Dworak, Beniamin Kosz,
klasa IB – Julia Szczepaniak, Aleksandra
Sawicka, Patryk Przybylski.
Zwyciêzcy zaprezentowali swoje umiejêtnoœci podczas uroczystych obchodów.
Rozstrzygniêto równie¿ konkursowe zmagania dotycz¹ce „¯ycia i twórczoœci Henryka
Sienkiewicza”. Eliminacje odby³y siê w dwóch
etapach: klasowym i szkolnym. Za pierwszy
etap odpowiadali wychowawcy klas, a nad
prawid³owym przebiegiem etapu drugiego
czuwa³a pani Ewa Konik i pan Jan Wojtan.
Fina³ konkursu przeprowadzono 13 listopada
br. w formie pisemnej. Do udzia³u w nim
zg³osili siê przedstawiciele klas: IV – VI ze
szko³y podstawowej oraz I – III gimnazjum.
Wyniki konkursu przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Szko³a Podstawowa:
I miejsce – Wojciech Rusin kl. VIA
II miejsce – Paulina Pra¿nowska kl. VB
III miejsce – Patrycja JóŸwiak kl. VA
Publiczne Gimnazjum:
I miejsce – Rafa³ Wójcik kl. IIA
II miejsce – Magdalena Krzyœ kl. IIIC
III miejsce – Natalia Rutkowska kl. IIIC
Piêkne nagrody ksi¹¿kowe i gratulacje zwyciêzcy odebrali z r¹k
pani dyrektor – Bernardy Pra¿nowskiej.
Swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentowali nagrodzeni
w konkursie przeprowadzonym przez p. Jolantê Jêdruszak.
Szko³a podstawowa
Klasa IB - Kinga Borowiec
Klasa VB – Weronika Jêdraszak
Klasa VIA – Amanda Skoczylas i Karolina Jaworska
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Gimnazjum
Klasa IA - grupa wokalna: Ania i Monika Krzyœ, Roksana Zagraba,
Justyna Szczepañska
Klasa IC- Patrycja Stepaniuk
Klasa IIA - Julia Posturzyñska
IIIA - Grupa wokalna: Karpiuk Patrycja, Mazurek Natalia, Klaudia
Iskierka oraz Patryk Szaba³a
Utalentowani muzycznie i z niezwyk³¹ wyobraŸni¹ uczniowie wykonali utwory, które spotka³y siê z ogromnym uznaniem
publicznoœci.
Zwieñczeniem obchodów by³y projekcje filmów, powsta³ych na podstawie utworów naszego noblisty. W trakcie
ogl¹dania: „W pustyni i w puszczy”, „Pana Wo³odyjowskiego”,
„Latarnika” i „Rodziny Po³anieckich” odby³y siê konkursy dla
najuwa¿niej ogl¹daj¹cych filmy.
W doskona³ych humorach, rozstaliœmy siê po po³udniu,
¿ycz¹c sobie, aby Henryk Sienkiewicz by³ w naszych myœlach
i sercach ka¿dego dnia.
J. Nowakowska

Nowy rok szkolny w Zespole Szkó³
im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

25 paŸdziernika grupa 30 osób z Liceum ogólnokszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu
uczestniczy³a w wyjazdowym szkoleniu strzeleckim na
strzelnicy w Cycowie. Klasa I i najaktywniejsi uczestnicy zajêæ
z samoobrony Krav-maga mieli mo¿liwoœæ doskonalenia
swoich umiejêtnoœci z zakresu strzelania z broni krótkiej.
Panowie Robert Jarczak i Jacek Pawlak zapoznali
uczniów z zasadami panuj¹cymi na strzelnicy, dotycz¹cymi
bezpiecznego pos³ugiwania siê broni¹ oraz prawid³owego
celowania. Pod nadzorem opiekunów strzelano z broni
krótkiej do tarcz z odleg³oœci 15 metrów w pozycji stoj¹cej. Po

oddaniu kilku serii treningowych odby³ siê konkurs strzelecki,
który wy³oni³ najlepszych strzelców w kategorii dziewcz¹t
i ch³opców.
Najlepsze wyniki:
1. Sylwia Nadolska, 66 pkt
1. Dawid Kuœmicki, 73 pkt
2. Natalia Stêpniak, 59 pkt
2. Damian Michalak, 67 pkt
3. Patrycja Korzeniowska, 57 pkt
3. Wojciech Pasternak, 59 pkt
W trakcie zajêæ mo¿na by³o posiliæ siê upieczon¹
kie³bask¹ przy ognisku i spêdziæ mile czas w oczekiwaniu na
swoj¹ kolejkê strzelania.
(LO)
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Wycieczka do Warszawy
7 listopada 2013 r. piêædziesiêciu uczniów klas drugich - pod
opiek¹ pañ: B. Pra¿nowskiej, R. Boguszewskiej, E. Konik
i J. Nowakowskiej - wyruszy³o na wycieczkê po Warszawie
œladami bohaterów ksi¹¿ki Aleksandra Kamiñskiego
pt. „Kamienie na szaniec”.
Rozpoczêliœmy j¹ krótk¹ prelekcj¹ przeprowadzon¹ przez Pani¹ przewodnik. Dowiedzieliœmy
siê o losach ówczesnego prezydenta okupowanej
Warszawy – Stefana Starzyñskiego i o podziale
Warszawy na stronê aryjsk¹, dzielnicê niemieck¹
oraz getto.
Po rozmowie na temat losów Warszawy
podczas II wojny œwiatowej, wyruszyliœmy w stronê
Mauzoleum Walki i Mêczeñstwa 1939-1945, czyli
dawnego gestapowskiego wiêzienia w alei Szucha.
Po wejœciu wys³uchaliœmy krótkiej prelekcji o tym
miejscu, a nastêpnie obejrzeliœmy pomieszczenia,
w których przetrzymywano wiêŸniów. Doko³a
s³ychaæ by³o nagrane odg³osy bicia, tortur, krzyków,
co wzmacnia³o nasze odczucia i oddawa³o ponury
klimat tego miejsca. Wra¿enia potêgowa³y œwietnie zachowane
cele, m.in.. tzw. „tramwaje”, w których umieszczano ludzi,
sadzaj¹c ich w ustawionych jedna za drug¹ ³awkach. Na œcianach
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niektórych pomieszczeñ widoczne by³y napisy, które zosta³y
wydrapane przez wiêŸniów katowni.
ZS.

Naszym kolejnym celem by³o Liceum im. Króla Stefana
Batorego, w którym uczyli siê bohaterowie „Kamieni na szaniec” –
Zoœka, Alek i Rudy. Poniewa¿ przybyliœmy nieco za
wczeœnie, Pani przewodnik opowiedzia³a nam
jeszcze o wybitnym polskim sportowcu – Januszu
Kusociñskim, który zosta³ rozstrzelany przez
Niemców w Palmirach, nieopodal Puszczy
Kampinoskiej. Po szkole oprowadza³a nas jedna
z uczennic, która przedstawi³a historiê placówki
oraz pokaza³a tablicê z nazwiskami, „Batoraków”,
którzy zginêli podczas okupacji. Odwiedziliœmy
równie¿ szkolne muzeum, w którym obejrzeliœmy
prezentacjê o przebiegu Akcji pod Arsena³em.
Niesamowitym wydarzeniem by³o odwiedzenie
Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiele pami¹tek, historii ludzi, którzy zginêli, poruszy³o nas.
Nasi przewodnicy w barwny, obrazowy sposób
przybli¿yli nam historiê ¯ydów. Mieliœmy ³zy
w oczach, patrz¹c na cierpienie tych ludzi.
W wiêzieniu, które sw¹ nazwê wziê³o od ul. Pawiej,
obejrzeliœmy makietê budynku oraz wys³uchaliœmy historii tego
miejsca, a¿ do jego wysadzenia w 1944 roku. Wyj¹tkowe
wra¿enie wywar³y na nas grypsy wiêŸniów odczytywane
w ca³kowitej ciszy i ciemnoœci oraz historia bliŸniaków, które
urodzi³y siê na Pawiaku i dziêki wstawiennictwu polskich lekarzy
zosta³y z niego uwolnione.
Ostatnim punktem naszej wycieczki by³a wizyta na
Cmentarzu Pow¹zkowskim. Zapaliliœmy znicze na grobach
bohaterów „Kamieni na szaniec”, Aleksandra Kamieñskiego oraz
innych, dzielnych powstañców. W drodze do autokaru
obejrzeliœmy jeszcze pomnik upamiêtniaj¹cy ofiary katastrofy
w Smoleñsku.
Mimo ¿e po powrocie do domów byliœmy zmêczeni, gdy¿
zwiedzanie miejsc trwa³o osiem godzin, jestem pewna, ¿e
powiêkszyliœmy zasób naszej wiedzy, a tak¿e zostaliœmy
wprowadzeni w tragiczny klimat tamtych czasów.
Julita Nowakowska, Bernarda Pra¿nowska

Stypendium dla Justyny Roth
z Liceum w Siedliszczu
Justyna Roth, uczennica klasy trzeciej Liceum
ogólnokszta³c¹cego im. Romualda Traugutta w Siedliszczu,
otrzyma³a stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystoœæ
wrêczenia stypendium odby³a siê 18 listopada 2013r.
w Lublinie.
Dyplomy potwierdzaj¹ce przyznanie stypendiów w sali
b³êkitnej Urzêdu Wojewódzkiego w Lublinie wrêczali

wojewoda Jolanta Szo³no-Koguc oraz pose³ na Sejm RP
Grzegorz Raniewicz.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznajê siê tylko
jednemu uczniowi danej szko³y. Justyna Roth otrzyma³a
najwy¿sz¹ œredni¹ ocen - 5.17 na koniec ubieg³ego roku
szkolnego.
GRATULUJEMY!
W. Pra¿nowski

14

G£OS SIEDLISZCZA

Wolontariusze z Liceum w Siedliszczu
15 wolontariuszy z Liceum ogólnokszta³c¹cego im.
Romualda Traugutta w Siedliszczu przez 3 dni, na prze³omie
listopada i grudnia, uczestniczy³o w szkoleniu zorganizowanym
przez PCK w Lublinie w ramach projektu „okno na œwiat”.
Szkolenie, które odbywa³o siê w domu wczasowym „Halny” ko³o
Zakopanego, by³o bardzo atrakcyjne ze wzglêdu na program,
który obejmowa³ nie tylko zajêcia z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, ale równie¿ zwiedzanie Zakopanego, ognisko
integracyjne, zajecia motywuj¹ce do dalszej pracy w wolontariacie.
Projekt „Okno na œwiat” realizowany jest przez Polski
Czerwony Krzy¿ i Duñski Czerwony Krzy¿ a finansowany przez

Tajemnica kamiennej pùyty

O

d wielu lat usiùowaùem wyjaúniã, czyje szczàtki skrywa
tajemnicza pùyta nagrobna znajdujàca siæ obok koúcioùa
w Siedliszczu (z jego prawej strony przy ogrodzeniu).

P³yta nagrobna Zofii Radwañskiej - stan obecny

Pùyta o wymiarach 175x130cm. wykonana jest
z piaskowca. W jej górnej czæúci znajdujà siæ wypukùe dwa,
niestety juý caùkowicie nie czytelne herby, natomiast w dolnej
czæúci równieý wypukùy maùy krzyýyk z utràconym lewym
ramieniem. W centralnej czæúci pùyty zapewne znajdowaù siæ
napis úwiadczàcy czyj jest to grobowiec, ale niestety czas
i niekorzystne warunki atmosferyczne zrobiùy swoje. W sierpniu
1972 roku nagrobek ten wpisano do rejestru zabytków i zaùoýono
kartæ inwentaryzacyjnà, w której zapisano ýe jest to pùyta nagrobna
Zofii Radwañskiej, natomiast nieczytelne dzisiaj dwa herby to
Godziemba i Radwan. Czas jej powstania okreúlono na koniec
XVIII lub poù. XIX w. Z zapisu w karcie wynika, ýe juý wtedy napisy
na pùycie byùy zypeùnie nieczytelne. Nie trudno byùo siæ domyúleã,
ýe zmarùa osoba byùa w istocie kobietà i to zamæýnà (lub wdowà)
o czym úwiadczyùo uýycie dwóch herbów. Czyli pierwszy rodowy
a drugi po mæýu. Za sprawà jednego z herbów, a mianowicie
herbu Godziemba uwaýano, ýe zmarùa osoba pochodziùa
z rodziny Wægliñskich herbu wùaúnie Godziemba, którzy od
drugiej poùowy XVIII w. do drugiej poù. XIX w. byli wùaúcicielami
Siedliszcza i okolicznych wsi. Byùa to bùædna teza, gdyý
wùaúcicielami majàtku Siedliszcze byli Wægleñscy herbu
Szreniawa (Úreniawa) z krzyýem.
Caùe to zamieszanie zapewne wynikùo z bùædnego zapisu
uzupeùniajàcego rækopis ,,Herbarza polskiego,, autorstwa Kaspra
Niesieckiego dokonanego w roku 1839, czyli juý po úmierci
autora. Znany polski geneolog heraldyk, pisarz a zarazem jezuita i

duñsk¹ Velux Fundation i skierowany jest do œrodowiska
lokalnego, przede wszystkim do w³adz samorz¹dowych,
oœwiatowych, szkó³, oraz rodziców.
Celem projektu rozpoczêtego w 2008r. i przed³u¿onego na lata
2013-2015 jest prowadzenie œwietlic œrodowiskowych PCK dla
dzieci i m³odzie¿y. Œwietlica taka powsta³a równie¿ przy liceum w
Siedliszczu.
Do œwietlicy zapisa³o siê 33 uczniów liceum. Ustalono plan pracy
œwietlicy, w którym znalaz³y siê zajêcia z jêzyka angielskiego,
z samoobrony KRAV MAGA, spotkania z filmem, pomoc w nauce.
W czasie wakacji, w ramach projektu, organizowany jest
wypoczynek letni dla oko³o 20 uczniów szko³y.
Pracê œwietlicy czynnie wspiera ko³o wolontariuszy,
dzia³aj¹ce przy Liceum ogólnokszta³c¹cym w Siedliszczu.
W. Pra¿nowski

teolog Kasper Niesiecki (ur.31 grudnia 1682 roku) prowadziù prace
nad swoim nowym dzieùem pt. „Herbarz polski” spisujàc
skrupulatnie wszystkie polskie rody szlacheckie z ich kolejnymi
przedstawicielami. 9 lipca 1744 roku autor „Herbarza polskiego”
umiera w pobliskim Krasnymstawie. Po latach, a dokùadnie w 1839
r. postanowiono pracæ Niesieckiego uzupeùniã i wydaã (zostaùa
ona wydana w X tomach w drukarni Breitkopffa i Hertela w Lipsku
w latach 1840-1846).
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spoczywajà w rodzinnym grobowcu opatrzonym herbem
Szreniawa z krzyýem w Pawùowie.
Do gùowy wpadù mi pomysù, ýe moýe to byã teúciowa
Wojciecha Dominika, a ta Godziemba to jej rodowa, ale byùy to
tylko moje domysùy - ýadnych dowodów. Kilka lat usiùowaùem to
wyjaúniã, aý w koñcu siæ udaùo. W spisie potomków uczestników
Sejmu Wielkiego odnalazùem Emiliæ Radwañskà h. Radwan,
z którà oýeniù siæ Wojciech Dominik Wægleñski. Rodzicami Emilii
okazali siæ: Wincenty Radwañski h. Radwan i ZOFIA DÀMBSKA
z Dàbia h. Godziemba. Tak wiæc przypuszczenia moje
potwierdziùy siæ w koñcu. Obok naszej úwiàtyni spoczywajà
szczàtki teúciowej Wojciecha Dominika Wægleñskiego ostatniego
z tego tak zacnego rodu wùaúciciela dóbr Siedliszcze, który to
zginàù w 1863roku pozostawiajàc piæã córek.
A. Zawiaczyñski

Uzupeùnieniem polegajàcym na dopisaniu kolejnych
potomków do zacnych rodów zajæli siæ jezuici, którzy
nieopacznie „naszego” Wojciecha Wægleñskiego herbu
Szreniawa kasztelana cheùmskiego dopisano do rodu Wegliñskich
h. Godziemba (cyt. „Wojciech Wægliñski czy Wægleñski...”) i pod
tym bùædnym nazwiskiem dopisano kolejnych potomków tego
rodu.
Wracajàc jednak do sedna sprawy, herb Godziemba
z grobowca Zofii Radwañskiej nie miaù nic wspólnego z rodzinà
wùaúcicieli Siedliszcza Wægleñskimi ani nawet teý z rodzinà
Wægliñskich mimo to, ýe ta uýywaùa równieý takiego samego
herbu. Wiadomo, ýe kolejny juý z rodu Wægleñski a mianowicie
Wojciech Dominik oýeniù siæ (ok.1820 roku) z Emilià Radwañskà,
i tu mamy juý to samo nazwisko co „nasz nieboszczka”
pochowana przy koúciele ale nie to imiæ, a poza tym Emilia
z Radwañskich h. Radwan i jej màý Dominik Wægleñski
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OP£ATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

S

zanowni Mieszkañcy, w zwi¹zku z w¹tpliwoœciami
dotycz¹cymi op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Urz¹d Gminy Siedliszcze informuje, i¿
terminy p³atnoœci ustalono kwartalne zgodnie z tabel¹ poni¿ej.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ wnoszenia op³aty w systemie
miesiêcznym przed kwartalnym terminem p³atnoœci u so³tysa
wsilub na konto tutejszego urzêdu nr 57 8187 0004 2007 0150
Terminy p³atnoœci
I kwarta³

styczeñ, luty, marzec

P³atnoœæ do 15 marca

II kwarta³

kwiecieñ, maj, czerwiec

P³atnoœæ do 15 maja

III kwarta³

lipiec, sierpieñ, wrzesieñ

P³atnoœæ do 15 wrzeœnia

IV kwarta³

paŸdziernik, listopad, grudzieñ

P³atnoœæ do 15 listopada
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AFRYKAÑSKI POMÓR ŒWIÑ
REALNE ZAGRO¯ENIE

C

o to jest afrykañski pomór œwiñ? Afrykañski pomór œwiñ
(ASF) to szybko szerz¹ca siê, zakaŸna choroba wirusowa,
na któr¹ podatne s¹ œwinie domowe oraz dziki. Ludzie nie
s¹ wra¿liwi na zaka¿enia wirusem ASF w zwi¹zku, z czym
choroba ta nie stwarza zagro¿enia dla ich zdrowia i ¿ycia.
Najczêstszym sposobem zaka¿enia zwierz¹t jest bezpoœredni lub
poœredni kontakt ze zwierzêtami zaka¿onymi. W przypadku
terenów o wysokim zagêszczeniu gospodarstw utrzymuj¹cych
œwinie, rozprzestrzenianie siê wirusa miêdzy gospodarstwami jest
stosunkowo ³atwe za poœrednictwem osób odwiedzaj¹cych
gospodarstwo, jak równie¿ przez zaka¿enie paszê, wodê, wyposa¿enie oraz
skarmienie zwierz¹t odpadami kuchennymi (zlewkami).
Jak rozpoznaæ afrykañski pomór œwiñ?
- liczne upadki;
- sinica skóry;
- wyp³ywy z worków spojówkowych;
- niedow³ad zadu;
- ronienia.
Posiadacz zwierz¹t, który zauwa¿y³ objawy nasuwaj¹ce podejrzenie
choroby zakaŸnej, jest zobowi¹zany
natychmiast zg³oszenia podejrzenia choroby (obowi¹zek
ustawowy obwarowany sankcj¹ karn¹). Zg³oszenie nale¿y
przekazaæ do powiatowego lekarza weterynarii bezpoœrednio albo
za poœrednictwem lekarza weterynarii opiekuj¹cego siê
gospodarstwem lub w³aœciwego miejscowo organu samorz¹du
terytorialnego (wójta).
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20
listopada 2013 r. w sprawie zarz¹dzenia œrodków w zwi¹zku
z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru œwiñ na terytorium
Bia³orusi i mo¿liwoœci jego przeniesienia na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê obszar zagro¿enia wyst¹pienia afrykañskiego
pomoru œwiñ obejmuj¹cy obszar powiatów: bialskiego, m. Bia³a
Podlaska, radzyñskiego, parczewskiego, lubartowskiego,
w³odawskiego, ³êczyñskiego, che³mskiego, m. Che³m.
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje siê prowadzenia
targów, wystaw, pokazów, konkursów z udzia³em œwiñ.
§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje siê:
1) wy³o¿enie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniaj¹cej

0048 0001. Prosimy przestrzegaæ terminów p³atnoœci
indywidualnie, poniewa¿ nie bêd¹ wystawiane decyzje oraz
nakazy p³atnicze. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu 82 569 22 01lub w Urzêdzie Gminy
Siedliszcze pok. nr 6.
W przypadku nieterminowego uregulowania p³atnoœci
z tytu³u op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zostan¹ naliczone odsetki i wystawione upomnienia.
Jednoczeœnie informujê siê, i¿ ka¿dy z mieszkañców, który z³o¿y³
deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi otrzyma z Urzêdu Gminy informacjê o terminie
i wysokoœci nale¿nej op³aty za 2014 r.
Wysokoœæ op³aty
Rodzaj gospodarstwa

Selektywnie

Nieselektywnie

Gospodarstwo ma³e (sk³adaj¹ce siê z 1 osoby)

10 z³

20 z³

Gospodarstwo du¿e (sk³adaj¹ce siê z 2 lub wiêcej osób)

20 z³

30 z³
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zabezpieczenie wejœæ do pomieszczeñ, w których utrzymywane
s¹ œwinie oraz ich sta³e utrzymywanie w stanie zapewniaj¹cym
utrzymanie skutecznoœci dzia³ania œrodka dezynfekcyjnego;
2) trzymanie œwiñ w zamkniêciu w pomieszczeniach gospodarskich;
3) bie¿¹ce poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzêdzi oraz
sprzêtów wykorzystywanych do obs³ugi œwiñ;
4) zaopatrywanie, z zastrze¿eniem § 7, wszystkich przemieszczanych œwiñ w œwiadectwo zdrowia wystawiane przez organ
Inspekcji Weterynaryjnej (…)
5) skarmianie œwiñ pasz¹ zabezpieczon¹ przed dostêpem zwierz¹t
wolno ¿yj¹cych.
§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:
1) ka¿dego odstrzelonego dzika niezw³ocznie dostarcza siê wraz z
patrochami i narogami do po³o¿onego na obszarze wskazanym w
§ 1:
a) punktu skupu dziczyzny lub zak³adu
przetwórstwa dziczyzny lub
b) innego zak³adu nadzorowanego
przez organ Inspekcji Weterynaryjnej,
w którym mog¹ byæ przechowywane
tusze i skóry dzików;
2) tusze oraz skóry odstrzelonych
dzików mog¹ byæ przemieszczone
z punktów i zak³adów, o których mowa
w pkt 1 wy³¹cznie po otrzymaniu
potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku
wykrycia afrykañskiego pomoru œwiñ;
3) pad³e œwinie mog¹ byæ wywo¿one do zak³adów utylizacyjnych
po wczeœniejszym zg³oszeniu padniêæ œwiñ do powiatowego
lekarza weterynarii;
4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest
zobowi¹zany do zbierania i zagospodarowania ubocznych
produktów pochodzenia zwierzêcego, w tym patrochów
i narogów (…);
5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badañ
w kierunku wykrycia afrykañskiego pomoru œwiñ w przypadku:
a) zg³oszeñ pad³ych œwiñ przy przekroczeniu odsetka padniêæ
w stadzie powy¿ej: prosiêta–20%, warchlaki–10%, tuczniki–5%;
b) ka¿dego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu
dziczyzny lub zak³adów, o których mowa w § 4 pkt 1;
c) ka¿dego pad³ego dzika.
(…)
Pe³ny tekst rozporz¹dzenia znajdujê siê na stronie
www.siedliszcze.pl w zak³adce aktualnoœci.
G. Jêdruszak

17

K¹cik pszczelarski

P

szczelarstwo jest wa¿n¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci
gospodarczej w Polsce. Chów pszczó³ z jednej strony
dostarcza cennych ze wzglêdu na w³aœciwoœci od¿ywcze
i zdrowotne produktów pszczelich, z drugiej zaœ wp³ywa na
w³aœciw¹ bioró¿norodnoœæ œrodowiska naturalnego oraz
zapewnia odpowiednie plony roœlin. Szacunkowe korzyœci dla
rolnictwa wynikaj¹ce z zapylania tylko upraw rzepaku to
rokrocznie ponad 600 mln z³otych, a w przypadku upraw
sadowniczych wartoœæ ta znacznie przekracza 3 mld z³. Bardziej
ogólne wyliczenia wskazuj¹ na to, ¿e a¿ 1/3 produkcji roœlinnej
wytwarzanej w rolnictwie powstaje dziêki
zapyleniu przez owady.
Charakterystyczn¹ cech¹ pszczelarstwa s¹ zmienne warunki dzia³alnoœci
wynikaj¹ce z wykorzystania w produkcji
organizmów ¿ywych, znacz¹cego wp³ywu warunków przyrodniczych i klimatycznych na skalê produkcji, sezonowoœci
produkcji oraz wahañ koniunkturalnych
zwi¹zanych z handlem zagranicznym
i kszta³towaniem siê cen na rynku produktów pszczelich. Ze wzglêdu na sw¹
specyfikê pszczelarstwo potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Realizowany od
2004 roku ze œrodków Wspólnej Polityki Rolnej UE i bud¿etu
pañstwa program poprawy warunków produkcji i zbytu miodu
niestety nie wspiera dzia³añ modernizacyjnych w gospodarstwach
pasiecznych. Szanse uzyskania œrodków finansowych na
unowoczeœnienie pasiek w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 wymagaj¹ spe³nienia okreœlonych
warunków, przez co ich dostêpnoœæ jest ograniczona. Wa¿ne jest,
aby dostêp do takich programów nie by³ utrudniony równie¿ dal
niskotowarowych gospodarstw pasiecznych, gdy¿ obecnie to one
stanowi¹ i w przysz³oœci równie¿ bêd¹ stanowiæ gros polskiego
pszczelarstwa.
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych za³o¿enie
pasieki oznacza podjêcie dzia³alnoœci nadzorowanej, a zatem

ka¿dy pszczelarz w terminie 30 dni przed planowanym
rozpoczêciem dzia³alnoœci (za³o¿eniem pasieki) ma obowi¹zek
pisemnego zg³oszenia tego faktu powiatowemu lekarzowi
weterynarii. Powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu
kontroli wydaje odpowiedni¹ decyzjê. W przypadku, gdy jest ona
pozytywna, zostaje nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny,
a gospodarstwo pasieczne wpisane do rejestru. W sytuacji
zaprzestania dzia³alnoœci nadzorowanej (likwidacja pasieki) lub
ka¿dej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, pszczelarz ma
obowi¹zek w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany poinformowaæ
pisemnie powiatowego lekarza weterynarii.
Chêæ pomocy pszczelarzom z terenu Gminy Siedliszcze
w pozyskiwaniu œrodków unijnych na modernizacjê pasiek
i walkê z chorobami by³y jednymi z g³ównych powodów powo³ania Gminnego Ko³a
Pszczelarzy w Siedliszczu. Zebranie
za³o¿ycielskie odby³o siê dnia 17.11.2013,
w którym uczestniczy³o 27 osób czynnie
zajmuj¹cych siê prowadzeniem pasiek.
Inicjatorem powo³ania Ko³a w Siedliszczu
by³ Wójt Gminy Siedliszcze Pan Hieronim
Zonik, który po przeprowadzonych
wyborach zosta³ powo³any na stanowisko
Prezesa. Sekretarzem wybrano Zbigniewa
Dronia zaœ skarbnikiem Mariana Ho³uba.
W sk³ad komisji rewizyjnej weszli:
Przewodnicz¹ca – Jakubczak Wies³awa,
Cz³onek – Poliszuk Pawe³, Cz³onek – Trzciñska Bronis³awa.
Siedliskie Ko³o liczy obecnie 30 cz³onków i posiada ponad
250 rodzin pszczelich. Zdecydowana wiêkszoœæ bo ponad 60 %
kole¿anek i kolegów hoduje od 5 do 10 rodzin pszczelich.
Cz³onków Ko³a niezale¿nie od wieku, zawodu, wykszta³cenia
³¹czy jedna wspólna cecha, zami³owanie do pszczó³.
Z okazji patrona Pszczelarzy œw. Ambro¿ego Zarz¹d Ko³a
zaprasza wszystkich cz³onków Ko³a jak równie¿ pszczelarzy nie
zrzeszonych na spotkanie op³atkowe w Sali Domu Kultury przy
ul..A. Ba³asza dnia 28.12.2013 r. na godz.14.00.
ZAPRASZAMY MI£OŒNIKÓW PSZCZELARSTWA DO
WST¥PIENIA W NASZE SZEREGI.
G. Jêdruszak

KURS CHEMIZACYJNY

U

rz¹d Gminy Siedliszcze przy wspó³pracy Zespo³u
Doradztwa Rolniczego w Che³mie informujê. ¿e
przyjmuje zapisy na kurs chemizacyjny od producentów
rolnych. Wszystkich zainteresowanych ukoñczeniem w/w kursu
prosimy o zg³oszenie swojego uczestnictwa w pokoju nr 6 Urzêdu
Gminy Siedliszcze (tel. 82 569 – 22 – 01) lub u doradcy rolniczego
tel. 605 – 788 – 653.
Informujemy równie¿, ¿e osoby które wczeœniej uczestniczy³y w szkoleniach, a up³ywa im termin wa¿noœci zaœwiadczenia,
bior¹c udzia³ w jednodniowym kursie uzupe³niaj¹cym otrzymaj¹
zaœwiadczenie na kolejne 5 lat. W przypadku kiedy rolnik po raz
pierwszy bêdzie uczestniczy³ w kursie z zakresu stosowania
œrodków ochrony roœlin, szkolenie bêdzie dwudniowe.
Planowany termin szkolenia przypada na prze³om stycznia
i lutego 2014 r. Koszt udzia³u w szkoleniu zosta³ ustalony wed³ug
cennika Lubelskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli i wynosi:
- 60,0 z³ – kurs uzpe³niaj¹cy
- 85,0 z³ – kurs podstawowy
Przypominamy, ¿e zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu
wa¿ne jest 5 lat, natomiast atesty opryskiwacza 3 lata. Tylko wa¿ne
zaœwiadczenie upowa¿nia do zakupu œrodków ochrony roœlin
i wykonywania zabiegów chemizacyjnych przez rolników.
Z uwagi na nasilaj¹ce siê kontrole, zachêcamy do wziêcia udzia³u
w kursie. Posiadane przeszkolenia z tego tematu jest jednym
z wymagañ wzajemnej zgodnoœci (Cross – Compilance)
obowi¹zuj¹cych przy ubieganiu siê o dop³aty bezpoœrednie.

Dla zainteresowanych
upraw¹ pomidorów

Z

ak³ad Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Milejowie
nale¿¹cy do Przedsiêbiorstwa Dawtona zaprasza
wszystkich rolników zainteresowanych upraw¹ pomidora
gruntowego do nawi¹zania wspó³pracy i podpisania umów
kontraktacyjnych na rok 2014 r.
W ramach wspó³pracy przywidziano szkolenia, zakupy
materia³u siewnego i sadzonek oraz œrodków ochrony roœlin.
Przetwórnia poszukujê chêtnych do prowadzenia
skupów surowca na terenie Gminy Siedliszcze. Bli¿szych
informacji udzieli koordynator do spraw zakupu i kontraktacji
Pan Adam Wróbel tel. 697-702-011.
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SKRAWKI
WSPOMNIEÑ

G£OS SIEDLISZCZA

D

rogi Czytelniku. Jedn¹ ze stron G³osu Siedliszcza postanowiliœmy poœwiêciæ starym dokumentom dotycz¹cych
oczywiœcie Siedliszcza, jak i ca³ej naszej gminy. Wiele ciekawych dokumentów uda³o siê ju¿ zgromadziæ i w³aœnie na
³amach G³osu Siedliszcza chcemy Pañstwa zapoznaæ z t¹ wielk¹ histori¹ naszej Ma³ej Ojczyzny zapisan¹ na
po¿ó³k³ych kartkach papieru. Za spraw¹ takich w³aœnie drobiazgów poznajemy nasz¹ przesz³oœæ - historiê. S¹ to wspania³e
materia³y, które bêd¹ przydatne do ró¿nych publikacji i prac naukowych.
Zachêcam Pañstwa do "poszperania" w swoich szufladach, czy babcinych kuferkach i zwrócenie uwagi na wszelkie
stare dokumenty, mapy czy fotografie. Je¿eli coœ takiego znajdziemy, to bardzo proszê takich rzeczy nie wyrzucaæ tylko
przekazaæ do Urzêdu Gminy, b¹dŸ wypo¿yczyæ do zeskanowania. Liczê na Pañstwa wspó³pracê.
A. Zawiaczyñski

WSPOMNIENIA

Katarzyna Ho³ub 1888 r. – 1986 r.
(ci¹g dalszy wspomnieñ)
...... ¯o³nierzy rosyjskich grzebano albo w lesie, albo na
gruntach Krukowskiego Jana obok lasu, ¿o³nierzy niemieckich
i austriackich grzebano na gruntach u Dworaka Bronis³awa
oraz ¯ybury Wac³awa. Cmentarz obok Dworaka obmurowano
kamieniem z opoki. Po wojnie mur rozebra³ Dworak Bronis³aw
i wymurowa³ z niego dom mieszkalny, który stoi do dnia
dzisiejszego. Zw³oki ¿o³nierzy austriackich po wojnie
ekshumowano i z³o¿ono na cmentarzu parafialnym
w Siedliszczu.
Nasta³a wiosna, ch³opi zakasywali rêkawy i zabierali siê
do prac w polu, lecz jak by³o braæ siê za robotê jak ma³o który
ch³op mia³ konia i p³ug oraz zbo¿e na zasiew. Pomoc s³a³a
dziedziczka z Kulika, biednym dawa³a zbo¿e pod zasiew oraz
kartofle do sadzenia. Pomagali mieszkañcy, którzy zostali we
wsi podczas wojny i byli ju¿ jako tako zagospodarowani.
Z pomoc¹ przyszed³ Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿.
Przys³ano kuchnie polow¹, dowo¿ono ¿ywnoœæ,
zaopatrywano w odzie¿. Nie by³a to pomoc na miarê potrzeb,
a odzie¿ czy ¿ywnoœæ nie zawsze trafia³a do najbiedniejszych.
Lecz najwiêksz¹ bol¹czk¹ by³o to, ¿e nie by³o gdzie mieszkaæ.
Ludzie mieszkali w ziemiankach po dwie rodziny w jednej.
Najpilniejsz¹ sprawa by³a odbudowa domów, spalonych
podczas wojny. Wraz z wiosn¹ wioskê nawiedzi³a epidemia
tyfusu. Ludnoœæ wycieñczona g³odem oraz ciê¿kimi
warunkami mieszkaniowymi masowo zaczê³a zapadaæ na t¹
ciê¿k¹ chorobê. Brak by³o opieki lekarskiej a chorych wo¿ono
do ksiê¿y., lecz có¿ móg³ pomóc ksi¹dz, modlitwy nie by³y
skuteczne. By³ w Siedliszczu ¯yd felczer, który radzi³ aby
choremu dotowaæ rosó³ z kury i choæby na przymus wlewaæ
do gard³a. Dobra to by³a rada, lecz sk¹d by³o braæ kury? By³ rok
1919, na nieszczêœcie jeszcze, zachorowa³ mój m¹¿ i po
krótkiej chorobie zmar³ w wieku 30 lat, zosta³am sama z trójk¹
dzieci. Za ostatnie pieni¹dze kupi³am deski, miejscowy stolarz
zrobi³ trumnê w któr¹ w³o¿yliœmy cia³o mê¿a. Pochowa³am go
na miejscowym cmentarzu w Siedliszczu.
Nie mia³am ani konia ani p³uga a pole czeka³o na siew.
S¹siad pomóg³ obrobiæ pole a dziedziczka da³a zbo¿a na
zasiew i kartofle do sadzenia. Grunty mia³am po³o¿one daleko
od domu, 2 morgi za skrzy¿owaniem szosy Lublin-Che³m,
w Siedliszczu 0,30 oraz na P³uskach te¿ 2 morgi. Aby to
wszystko obrobiæ, nale¿a³o mieæ konia, wóz i sprzêt. Che³m
by³ jeszcze okupowany przez wojska niemieckie. Posz³am na
piechotê do Che³ma. By³a to odleg³oœæ ponad 30 kilometrów.
Sprzeda³am chustê i palto, do³o¿y³am swoje uciu³ane
pieni¹dze i kupi³am od Niemców konia za 200 z³. By³y to konie
zarekwirowane od ch³opów podczas wojny. P³ug kupi³am
w Siedliszczu, sprzedawa³am wszystko co przywioz³am z Rosji
i co mia³o jakaœ wartoœæ. Poduszkê puchowa z gêsi sprzeda³am
a sobie zrobi³am poduszkê z siana. Kiedy znowu uzbiera³am
wiêksza sumê pieniêdzy, posz³am do Siedliszcza do ¯yda
i kupi³am krowê. Kiedy wieczorem chcia³am wydoiæ, zamiast

mleka udoi³am krwi. Na drugi dzieñ z rana wziê³am krowê na
powróz i z powrotem do ¯yda. Kiedy mnie zobaczy³, zacz¹³
uciekaæ. Dogna³am go i mówiê, sprzeda³eœ chor¹ krowê, oddaj
pieni¹dze, lecz ¯yd nie chcia³ oddaæ. Posz³am po pomoc do
szwagra i oboje przycisnêliœmy go do muru, ugi¹³ siê i odda³
pieni¹dze. Ponownie krowê kupi³am u Studziñskiego
w Siedliszczu, nie by³a dobra, ale mleka wystarcza³o. Aby
zarobiæ na utrzymanie dzieci chodzi³am do bogatszych
ch³opów na zarobek. Sk³ada³am torf w kupki, pracowa³am przy
¿niwach czy wykopkach. Bardzo brakowa³o mi mê¿a,
wszystkie prace mêskie musia³am wykonywaæ sama. Sama
ora³am w polu, kopa³am motyka kartofle, ¿ê³am sierpem
zbo¿e, a póŸniej zwozi³am wyschniête do stodo³y. Kiedy
zawali³a siê stodo³a, zaprzêg³am konia do wozu i pojecha³am
na Bia³kê aby kupiæ drzewo. Kiedy przywioz³am, szwagier
który by³ cieœl¹, rêcznie obrobi³ kloce i postawi³ stodo³ê. Cios
za ciosem spada³ na mnie, ale ja siê nie poddawa³am. 10
stycznia 1928 r. w wieku 17 lat zmar³a moja córka Maria, która
mia³a wadê serca. Od s¹siadów kupi³am desek, stolarz zrobi³
trumnê i pochowaliœmy ja na cmentarzu w Siedliszczu.. Praca
pozwala³a mi zapomnieæ o wszystkich prze¿yciach
i problemach. Zaprzêga³am konia do wozu i noc¹
wyje¿d¿a³am w pole, pracowa³am ca³y dzieñ i znowu noc¹
wraca³am do domu. Dzieciom gotowa³am pêcak z mlekiem
i fasol¹ i zostawia³am ich na ca³y dzieñ w domu. Chleb by³
tylko w niedzielê. Kartofle gotowa³am w ³upinach a dzieci
obiera³y sobie. Na kuchni piek³am podp³omyki a w œwiêta
piek³am pierogi z grochem i kapust¹, gotowa³am krupnik
zaprawiany siemieniem lnianym. Odzie¿ mo¿na by³o kupiæ
u ¯yda, ale nie by³o pieniêdzy. W naszej wsi by³ warsztat tkacki
i jego w³aœciciel Jan Kita wyrabia³ na nim p³ótno ze lnu
i konopi. Aby mieæ surowiec na p³ótno trzeba by³o uprawiaæ
roœliny w³ókniste. Zebrane jesieni¹ nale¿a³o moczyæ w wodzie
a póŸniej wysuszyæ na s³oñcu. Wysuszone- miêdli³am
w miedlnicy, paŸdzierze odpada³y a pozostawa³y w³ókna.
Nosi³am je do warsztatu a tam cz³owiek wyrabia³ z nich
p³ótno. Z takiego materia³u szy³am koszule, obrusy na stó³,
przeœcierad³a a nawet szy³am spodnie dla syna. Na kaszê
sia³am tak¿e proso i grykê. Proso na jag³ê t³uk³o siê w stêpach.
Step sk³ada³ siê z kad³uba w którym wyd³ubana by³a du¿a
dziura. Do tej dziury wsypywa³o siê nasienie z prosa
i ubijakiem t³uk³o siê. Nastêpnie na wietrze oddziela³o siê
kaszê od ³uski. Nasienie z gryki obrabia³o siê w ¿arnach.
Z nasion lnu i konopi wyrabia³o siê tak¿e olej a olejarnia by³a
w ka¿dej wsi.
W roku 1931 wysz³a za m¹¿ moja córka Olga. O¿eni³ siê
z ni¹ Szulc Franciszek z Woli Korybutowej i zamieszkali
zemn¹. W roku 1935 o¿eni³ siê mój syn Aleksander i wzi¹³ za
¿onê Janinê ( równie¿ z domu Ho³ub) z Woli Korybutowej.
W latach trzydziestych ju¿ by³o trochê lepiej, by³am ju¿ trochê
zagospodarowana. W Siedliszczu mieszka³o oko³o 3 tysiêcy
¯ydów, mieli w³asne sklepy. Zachwalali swój towar i tak
reklamowali aby wszystkie towary kupowaæ u nich. Polacy te¿
mieli w³asne sklepy, piekarniê, rzeŸniê, masarniê oraz
gospodê. Na straganach mo¿na by³o wszystko kupiæ i ¿ywnoœæ
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i odzie¿. Najgorsze by³o to, ¿e brak by³o p³atnej pracy, a jak nie
by³o pracy nie by³o pieniêdzy. Aby zarobiæ, gospodynie
wiejskie na targ nosi³y kury, jajka, sery, mas³o i sprzedawa³y.
¯yd kupi³ wszystko krowê, konia, œwiniê, co tylko ch³op chcia³
sprzedaæ. Tak by³o do rozpoczêcia II wojny œwiatowej. Przed
rozpoczêciem wojny nast¹pi³a powszechna mobilizacja. Wraz
z innymi do wojska odszed³ mój ziêæ. Ze wzglêdu na to ze syn
nie odbywa³
s³u¿by wojskowej i szybkoœæ ofensywy
niemieckiej pozosta³ w domu. Syn zamontowa³ sobie radio na
s³uchawki. O rozpoczêciu wojny dowiedzieliœmy siê z radia.
Wojnê ujrzeliœmy z bliska wtedy gdy polskie wojska ucieka³y
w stronê Bugu. Za Bugiem gromadzi³y siê i organizowa³y,
celem podjêcia walki. Wtedy wojska rosyjskie otoczy³y nasze
wojska, rozbroili i wywieŸli na Wschód. Propaganda krajów
zachodnich o pomocy dla Polski nie sprawdzi³a siê, z zachodu
napiera³y wojska niemieckie, natomiast ze wschodu rosyjskie,
które podesz³y a¿ pod Lublin. Ostatnia z bitew rozegra³a siê
pod Kockiem gdzie nasze wojska pomimo bohaterskiego
oporu ponios³y klêskê. Wojska rosyjskie zaczê³y wycofywaæ
siê na Wschód. Nasze tereny zajê³y wojska niemieckie.
Wybrali Radê Wojskow¹ sk³adaj¹c¹ siê z miejscowych,
przewa¿nie wys³uguj¹cych siê Niemcom. Ci radni chodzili
z wojskowymi niemieckimi i rekwirowali ch³opom konie,
zbo¿e, kartofle. Wszystkim ¯ydom dali nakaz pracy, miêdzy
innymi przy regulacji rzeki Mogilanki. Kiedy pracowali
w naszej wsi, przysz³a ¿ydówka do synowej i prosi³a o kawa³ek
chleba. Kiedy synowa ja nakarmi³a zaczê³a opowiadaæ, ¿e
rankiem dnia poprzedniego wyje¿d¿a³a do pracy. W domu
pozostawi³a trójkê dzieci. Syn na po¿egnanie macha³ jej
r¹czk¹. Kiedy wróci³a po pracy nie zasta³a ju¿ dzieci. Zosta³y
przez Niemców wywiezione do obozu. We wsi Niemcy
urz¹dzali ³apanki. Zdrowych i m³odych mê¿czyzn i kobiety
wywozili na roboty do Niemiec. Podejrzanych o wspó³pracê
z partyzantk¹, rozstrzeliwano lub wywo¿ono do obozu na
Majdanku. Wieczorem nie mo¿na by³o paliæ lampy naftowej.
Obowi¹zkiem wszystkich ch³opów posiadaj¹cych krowy by³o
oddawanie mleka do zlewni na potrzeby Niemców. Mia³am
krowê ale mleka wystarcza³o tylko dla dzieci. Kiedy nie
odda³am do zlewni wezwano mnie wraz z innymi do so³tysa,
gdzie zesz³a siê Rada Wojskowa. Za³adowano nas na
ciê¿arówkê i wywieziono do obozu w Krychowie. Krowê tez
zabrali. W obozie panowa³y straszne warunki. Spaliœmy na
posadzkach, po wszystkich ³azi³y wszy. Wraz z nami
w osobnych pomieszczeniach koczowa³o oko³o 3 tysiêcy
¯ydów. Wszystkich nas codziennie pêdzono do kopania
rowów. Dziennie dostawaliœmy porcjê zupy z brukwi lub
buraków pastewnych. Schorowani i wyg³odzeni ludzie padali
przy pracy i umierali. W razie ucieczki, strzelano do
uciekiniera. Widzia³am jak wywo¿ono ¯ydów do obozu
w Sobiborze. W Krychowie przebywa³am 3 miesi¹ce. Rodzina
moja zwróci³a siê z proœb¹ do burmistrza w Siedliszczu
o zwolnienie mnie z obozu. Za jego protekcj¹, zosta³am
zwolniona i wróci³am do domu. W koñcu na froncie
Wschodnim Niemcy zaczêli ponosiæ klêski. Zaczê³y siê
tworzyæ oddzia³y partyzanckie które organizowa³y akcje
odwetowe., lecz by³y i takie które noc¹ chodzi³y do ch³opskich
zagród i zabierali inwentarz, odzie¿, wartoœciowe rzeczy. Tak
by³o w przypadku dwu braci, którzy ze swoimi kompanami
poszli do wdowy i zabrali ostatnia krowê. Gdy donios³o siê do
dowódcy oddzia³u stacjonuj¹cego w Zosinie gm. Cyców,
zebra³ oddzia³ i przyszed³ w bia³y dzien do braci. Kaza³
jednemu trzymaæ krowê za rogi, drugiemu za ogon i tak
odprowadzali krowê przez ca³a wieœ do wdowy.
Przez nasz¹ wieœ przechodzi³y oddzia³y, które w naszej

okolicy prowadzi³y walki z Niemcami. W oddzia³ach
znajdowali siê ¿o³nierze ró¿nych narodowoœci Rosjanie,
Polacy, ¯ydzi i inni. Poleg³y Rosjanin zosta³ pochowany ko³o
krzy¿a w Majdanie Zahorodyñskim. Po wojnie zw³oki
ekshumowano i wywieziono. Wreszcie nasta³ dzieñ wolnoœci.
Pierwsze we wsi ukaza³y siê rosyjskie samochody wojskowe
jad¹ce od strony Cycowa. By³a lipcowa niedziela, kiedy
wysz³am z domu ujrza³am kolumny ¿o³nierzy rosyjskich
i polskich. Maszerowali od strony Kulika. Radoœæ moja
miesza³a siê z obaw¹- jaka bêdzie moja ojczyzna?
Wspomnienia spisane w Majdanie Zahorodyñskim
w roku 1985 przez wnuka Stanis³awa Ho³uba.

Dzieñ Zwyciêstwa
(autor nieznany)
By³a Polska by³a, pod z³ymi rz¹dami
Przegra³a bataliê z swymi s¹siadami
Zabrali nam ziemiê, zakuli w kajdany.
Krzycz¹ nie ma Polski, jêzyk zakazany.
A nasz biedny naród, tylko œciska³ piêœci
Tylko czeka³ takiej chwili, ze siê nam poszczêœci.
W koñcu huk armatni wstrz¹sa ca³ym krajem.
Co to wojna? li s¹siedzi pobili siê wzajem.
Zrywa siê nasz dziadek, za Polskê wojowaæ.
Bêdzie Polska Komendancie tylko nas poprowadŸ.
Myœmy wojowali w g³odzie, poniewierce.
Boœmy Polsce dali ca³e swoje serce.
A¿ w koñcu wybi³a godzina wygranej.
Po d³ugiej niewoli lud zrzuci³ kajdany.
Jak Feniks z popio³ów, zrodzi³a siê chwa³a.
Bo nasza ojczyzna dziœ wolna siê sta³a.

Têsknota za ojczyzn¹
(Stanis³aw Ho³ub)
Ach gdyby tak przypi¹æ sobie skrzyd³a bociana.
Lecieæ w ziemiê dalek¹, ziemiê Polsk¹ zwan¹.
I usi¹œæ na ojczystej strzesze, spojrzeæ z bliska.
Gdzie trud i niedola ³zy ludzkie wyciska.
I spojrzeæ w twarz biedaka, bruzdami zoran¹.
Choæ niestar¹ dziœ jeszcze, lecz prac¹ steran¹.
Za matczyne ³zy ciche zap³aciæ z nawi¹zk¹.
Uca³owaæ j¹ z cicha by iœæ drog¹ w¹sk¹.
Tam gdzie Nike i wolnoœæ rozpoœciera skrzyd³a.
Tam gdzie cierpliwoœæ ludzka ju¿ dawno wystyg³a.
By iœæ i oddaæ ¿ycie za te ³zy matczyne.
Gdy zginê dla wolnoœci nie na darmo zginê.

Cmentarny wiatr
(Stanis³aw Ho³ub)
Tu drzewa cicho szumi¹
Wiatr cicho szeleœci.
Przemykaj¹c nad grobami
Tajemnice mieœci.
Z cicha szumi i zawodzi
Na cmentarnej ziemi.
On tu Panem, on tu chodzi
Drogami wiecznymi.
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G£OS SIEDLISZCZA

WIADOMOŒCI WÊDKARSKIE

O

d ostatniego wydania „G³osu Siedliszcza” sporo siê
dzia³o w wêdkarskim œwiatku. Na zalewie mimo
narzekañ na s³abe brania, ryby bra³y. £owiono szczupaki,
okonie, sporo karpi, p³oci i o dziwo niez³e sandacze w tym cztero piêciokilogramowe! Sandacze bra³y z gruntu na martw¹ rybkê.
Kluczem do sukcesu by³o dobre wytypowanie miejsca i pory
³owienia. A ³owiæ w nadchodz¹cym sezonie bêdzie co. W 2013
roku zalew zarybiono: karp -2600 kg, lin - 100 kg, szczupak - 380
kg, sum – 50 kg, karaœ - kg. W po³¹czeniu z istniej¹cym i naturalnie
siê rozradzaj¹cym pog³owiem ryb nie jest Ÿle. W paŸdzierniku
odby³y siê zawody o Spinningowy Puchar Prezesa Ko³a – zawody
wygra³ Arkadiusz Biegaj. 1 grudnia br. odby³o siê walne zebranie
cz³onków ko³a na które przyby³o 25 wêdkarzy na 138 cz³onków
ko³a. Zarz¹d ko³a przedstawi³ sprawozdania z dzia³alnoœci
organizacyjnej i finansowej. S¹d kole¿eñski i komisja rewizyjna
sprawozdania z kontroli, ta ostatnia zawnioskowa³a o udzielenie
absolutorium Zarz¹dowi Ko³a. Okrêg lubelski reprezentowa³ sam
prezes kol. Zbigniew Sadowski, który jest równie¿ cz³onkiem
w³adz centralnych zwi¹zku. W paŸdzierniku 2013 roku zosta³
powo³any na stanowisko Skarbnika Zarz¹du G³ównego PZW w
Warszawie. W³adze Gminy reprezentowa³ Wójt Gminy
Siedliszcze - Hieronim Zonik i vice wójt Grzegorz Jêdruszak.
Walne zebranie to czas podsumowañ mijaj¹cego roku i tak:
najwszechstronniejszym wêdkarzem 2013 roku zosta³ kol.
Edward Budner, nagrody za okazy otrzymali Jan Kowalczyk za
suma o wadze 18,10 kg, Andrzej Grudziñski za karasia
srebrzystego o wadze 1,80 kg. Dyplom za postawê fair play
otrzyma³ Stanis³aw Paw³owski. Zarz¹d G³ówny PZW odznaczy³

kol. Grzegorza Stepczuka - medalem Za zas³ugi w rozwoju
wêdkarstwa a kol. Jerzego Wojtana srebrn¹ odznak¹ PZW, który
w tym roku obchodzi³ 40 –lecie w strukturach PZW bez przerwy.
Gratulujemy tak piêknego sta¿u w PZW. Wœród uczestników
zebrania rozlosowano ko³owrotek dobrej klasy - szczêœliwcem
okaza³ siê kol. Jerzy Pasternak. Na zebraniu zg³oszono kilka
wniosków, które po zatwierdzeniu przez komisjê zarz¹du okrêgu
maj¹ szanse na wprowadzenie w 2015 roku. Najwa¿niejsze to:
wprowadzenie dodatkowych op³at na zbiornik, wprowadzenie
zakazu oznaczania ³owisk trwa³ymi markerami na sta³e (butelki,
boje), trwa³e oznaczenie stref zakazu po³owu, podniesie wymiaru
ochronnego karpia do 35 cm, wniosek o nasilenie kontroli przez
PSR.
W swoim wyst¹pieniu prezes Zbigniew Sadowski obieca³
wzmo¿on¹ opiekê nad zalewem, w tym respektowanie
regulaminu ³owiska i monitoring. Mamy nadzieje, ¿e zmniejszy to
najazdy nieetycznych wêdkarzy i k³usowników. W wyst¹pieniach
wszystkich uczestników zebrania okazano wyraz trosce o stan
zbiornika i bytuj¹cych w nim ryb. Ju¿ pod koniec grudnia mo¿na
dokonaæ op³at na 2014 rok w urzêdzie gminy pok. nr 9 lub
u skarbnika w domu. Terminarz zawodów w kole otrzyma ka¿dy
przy dokonywaniu op³at. Okrêg lubelski na 2014 rok podpisa³
wiele atrakcyjnych porozumieñ z innymi okrêgami. Przed nami
zima. Pod lodem te¿ bior¹ ryby… Apelujemy o zachowanie
ostro¿noœci, ze wzglêdu na cienk¹ pokrywê lodow¹.
J. Wojtan
T. Szczepaniak

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami
w imieniu Zarz¹du Ko³a PZW w Siedliszczu
¿yczymy wêdkarzom oraz ich rodzinom
wszystkiego najlepszego.
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Miêdzynarodowy Turniej Pi³karski
Trampkarzy o Puchar Prezesa UKS NiedŸwiadek
„Andrzejki 2013”
30 listopada 2013r w Miejskiej Hali Sportowej odby³ siê
Miêdzynarodowy Turniej Pi³karski Trampkarzy o Puchar
Prezesa UKS NiedŸwiadek „Andrzejki 2013”.
W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny UKS „NIEDWIADEK” I
Che³m, GKS „UNIA” Rejowiec, BKS LUBLIN, KS „SPARTAK” I
Ivano-Frankivsk, KS „SPARTAK” II Ivano-Frankivsk, MLKS
„W£ODAWIANKA” W³odawa, LKS „SPÓ£DZIELCA”
Siedliszcze, UKS „NIEDWIADEK” II Che³m.
Turniej wygra³a W³odawianka, a dru¿yna trampkarzy LKS
„Spó³dzielca” Siedliszcze zajê³a dobre pi¹te miejsce.
Nasza dru¿yna zagra³a w sk³adzie: Kupracz Patryk, Osoba
Adrian, Or³owski Daniel, £awicki Maciej, Konrad Nazarewicz,
Bartosz Okoñ, Grzesiuk Rados³aw, Pastuszak Micha³,
Dziewulski Damian, Klik Karol. Trener – Damian Osoba
Podsumowanie rundy jesiennej
Trampkarze i M³odzicy

W

ystêpuj¹ca w Lidze ChOZPN dru¿yna trampkarzy
Spó³dzielcy Siedliszcze zajê³a pierwsze miejsce
w swojej grupie zapewniaj¹c dru¿ynom m³odzików
i trampkarzy Spó³dzielcy Siedliszcze wystêpy w rundzie
Wiosna 2014 w I Lidze ChOZPN. Dru¿yna m³odzików zajê³a 7
miejsce w swojej grupie.
Zespo³y m³odzie¿owe trenuje kolega Damian Osoba.
GKS „Spó³dzielcê” Siedliszcze reprezentuj¹:
M³odzicy:
1. Marcin Dudek – obroñca, 2. Oskar Karwat – obroñca,
3. Norbert Baranowski – pomocnik, 4. Dawid Kazalski – pomocnik, 5. Micha³ Duda – pomocnik, 6. Micha³ Sawicki –
bramkarz, 7. Olaf Machaj – napastnik, 8. Patryk Jêdruszak -

Fot. Nowy Tydzieñ

obroñca/pomocnik, 9. Damian Or³owski – napastnik,
10. Bartosz Matysiak – bramkarz, 11. Miko³aj Szokaluk obroñca
Trampkarze:
1. Damian Dziewulski- napastnik, 2. Marcin M³ynarskiobroñca, 3.
Daniel Szokaluk- obroñca, 4. Daniel Or³owski- pomocnik, 5.Eryk Maik- obroñca, 6. Bartosz Okoñ- pomocnik, 7. Karol Klik- pomocnik, 8. Maciej £awicki- obroñca,
9. Adrian Osoba- pomocnik, 10. Marek Stefañczuk-napastnik, 11. Micha³ Pastuszak- pomocnik, 12. Patryk Kupraczbramkarz, 13. Rados³aw Grzesiuk- obroñca, 14.
Pawe³ Kowalczyk- obroñca, 15. Dawid Dziewulski- napastnik
GRATULUJEMY
naszym najm³odszym zawodnikom i ¯yczymy podobnych
osi¹gniêæ w Rundzie Wiosennej 2014.

Liga Trampkarzy – Grupa Pó³nocna 2013/2014, grupa: Che³m

22

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ
Klasa okrêgowa 2013/2014, grupa: Che³m
Pozycja

Zespó³

M

Pkt

Z

R

P

BZ

BS

Klasa A 2013/2014, grupa: Che³m
Pozycja

Zespó³

M

Pkt

Z

R

P

BZ

BS
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Drogi Czytelniku.
Redakcja rozpoczê³a nowy dzia³ pt. „K¹cik Kulinarny”,
zapraszamy wszystkich chêtnych do nadsy³ania
i podzielenia siê swoimi przepisami kulinarnymi.
Liczymy na Pañstwa zainteresowanie
Przepisy zosta³y przygotowane przez Ko³o Gospodyñ w Siedliszczu

Konkurs polega na rozpoznaniu
miejsca przedstawionego na zdjêciu
oraz krótkiej jego charakterystyki.
Odpowiedzi wraz z danymi
autora i nr telefonu nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie Urzêdu Gminy Siedliszcze b¹dŸ przes³aæ na adres:
glos@siedliszcze.pl do dnia 30 stycznia
2014 r.

Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru G³osu Siedliszcza
Odpowiedzi¹ jest: Skwer przed koœcio³em w czasach powojennych oraz
budynki do niego przyleg³e takie jak m.in.. plebania, organistówka.
Prawid³owe odpowiedzi nades³ali i wygrali nagrody w postaci 100 z³: Barbara
Nieworaj- Czmuda , W³adys³aw Rodzeñ.
Gratulujemy wygranej, zapraszamy równie¿ innych czytelników do
uczestnictwa w kolejnych konkursach.
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ZABAWA SYLWESTROWA
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy
na Zabawê Sylwestrow¹ 2013/2014
na Placu Targowym w Siedliszczu
Pocz¹tek imprezy o godz. 2200
Zabawa przy zespole Music Live Band
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

GMINA
SIEDLISZCZE

